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        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابع

        منار السبيلمنار السبيلمنار السبيلمنار السبيل- - - - فقهفقهفقهفقه
) ) ) ) ٢٢٢٢((((        

         تابع باب اجلنايات تابع باب اجلنايات تابع باب اجلنايات تابع باب اجلنايات
4ب 4ب 4ب 4ب ----4ب رشوط القصاص يف النفس4ب رشوط القصاص يف النفس4ب رشوط القصاص يف النفس4ب رشوط القصاص يف النفس- - - -  القتل اخلطأ  القتل اخلطأ  القتل اخلطأ  القتل اخلطأ ---- النوع الثالث من ٔانواع القتل النوع الثالث من ٔانواع القتل النوع الثالث من ٔانواع القتل النوع الثالث من ٔانواع القتل

        رشوط استيفاء القصاصرشوط استيفاء القصاصرشوط استيفاء القصاصرشوط استيفاء القصاص

ٕان امحلد > تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ 4> تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد > تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ 4> تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد > تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ 4> تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد > تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ 4> تعـاىل مـن رشور 
من سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل O، ومـن يـضلل فـال من سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل O، ومـن يـضلل فـال من سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل O، ومـن يـضلل فـال من سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل O، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا و ٔانفسـنا و ٔانفسـنا و ٔانفسـنا و 

هــادي O، ؤاشــهد ٔان ال ٕاO ٕاال هللا وحــده ال رشيــك O، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادي O، ؤاشــهد ٔان ال ٕاO ٕاال هللا وحــده ال رشيــك O، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادي O، ؤاشــهد ٔان ال ٕاO ٕاال هللا وحــده ال رشيــك O، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادي O، ؤاشــهد ٔان ال ٕاO ٕاال هللا وحــده ال رشيــك O، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده 
 Oورسو Oورسو Oورسو Oكثًريا----ورسو cوحصبه وسمل تسل Oٓكثًرياصىل هللا عليه وعىل ا cوحصبه وسمل تسل Oٓكثًرياصىل هللا عليه وعىل ا cوحصبه وسمل تسل Oٓكثًرياصىل هللا عليه وعىل ا cوحصبه وسمل تسل Oٓصىل هللا عليه وعىل ا . . . .        

        : : : : ل ثالثة ٔانواعل ثالثة ٔانواعل ثالثة ٔانواعل ثالثة ٔانواعتلكمنا يف املرة املاضية عن كتاب اجلناpت، وذكرn ٔان القتتلكمنا يف املرة املاضية عن كتاب اجلناpت، وذكرn ٔان القتتلكمنا يف املرة املاضية عن كتاب اجلناpت، وذكرn ٔان القتتلكمنا يف املرة املاضية عن كتاب اجلناpت، وذكرn ٔان القت    ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد

        . . . . القتل العمد العدوانالقتل العمد العدوانالقتل العمد العدوانالقتل العمد العدوان: : : : النوع أالولالنوع أالولالنوع أالولالنوع أالول

        . . . . قتل شـبه العمدقتل شـبه العمدقتل شـبه العمدقتل شـبه العمد: : : : النوع الثاينالنوع الثاينالنوع الثاينالنوع الثاين

        . . . . قتل اخلطأ قتل اخلطأ قتل اخلطأ قتل اخلطأ : : : : النوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالث

        ::::النوع الثالث من ٔانواع القتل القتل اخلطأ النوع الثالث من ٔانواع القتل القتل اخلطأ النوع الثالث من ٔانواع القتل القتل اخلطأ النوع الثالث من ٔانواع القتل القتل اخلطأ 
        ما هو القتل اخلطأ؟ما هو القتل اخلطأ؟ما هو القتل اخلطأ؟ما هو القتل اخلطأ؟

ٔان يفعل ما جيوز O فع� من ٔان يفعل ما جيوز O فع� من ٔان يفعل ما جيوز O فع� من ٔان يفعل ما جيوز O فع� من :  :  :  :  وهووهووهووهو.  .  .  .  اخلطأ اخلطأ اخلطأ اخلطأ :  :  :  :  الثالثالثالثالثالثالثالث: ( : ( : ( : ( ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----يقول الشـيخ مرعي يقول الشـيخ مرعي يقول الشـيخ مرعي يقول الشـيخ مرعي 
 هذا قتـل اخلطـأ، ٕانـسان  هذا قتـل اخلطـأ، ٕانـسان  هذا قتـل اخلطـأ، ٕانـسان  هذا قتـل اخلطـأ، ٕانـسان ))))فيقتل ٕانساnً فيقتل ٕانساnً فيقتل ٕانساnً فيقتل ٕانساnً     كهدف وغرض كهدف وغرض كهدف وغرض كهدف وغرض             يد، وحنوهيد، وحنوهيد، وحنوهيد، وحنوهدق، ٔاو ريم ص دق، ٔاو ريم ص دق، ٔاو ريم ص دق، ٔاو ريم ص 

 ًnيفعل يشء مباح يدق يشء كام يقول ٔاو يريم صيد، ٔاو يفعل يشء فيقتل ٕانسا ًnيفعل يشء مباح يدق يشء كام يقول ٔاو يريم صيد، ٔاو يفعل يشء فيقتل ٕانسا ًnيفعل يشء مباح يدق يشء كام يقول ٔاو يريم صيد، ٔاو يفعل يشء فيقتل ٕانسا ًnيفعل يشء مباح يدق يشء كام يقول ٔاو يريم صيد، ٔاو يفعل يشء فيقتل ٕانسا  .  .  .  .                            

 ٔاي  ٔاي  ٔاي  ٔاي ) ) ) ) فيبني آدميًا معصوماً فيبني آدميًا معصوماً فيبني آدميًا معصوماً فيبني آدميًا معصوماً : : : : كحريب ومرتد وزان حمصنكحريب ومرتد وزان حمصنكحريب ومرتد وزان حمصنكحريب ومرتد وزان حمصن             مباح ا�م مباح ا�م مباح ا�م مباح ا�م    من يظنهمن يظنهمن يظنهمن يظنه            رىمرىمرىمرىم            ٔاؤاؤاؤاو((((
        ....يتبني آدميا معصومايتبني آدميا معصومايتبني آدميا معصومايتبني آدميا معصوما
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شـيئًا شـيئًا شـيئًا شـيئًا     ٔامجعوا عىل ٔان قتل اخلطأ ٔان يـريم ٔامجعوا عىل ٔان قتل اخلطأ ٔان يـريم ٔامجعوا عىل ٔان قتل اخلطأ ٔان يـريم ٔامجعوا عىل ٔان قتل اخلطأ ٔان يـريم : : : : ابن املنذرابن املنذرابن املنذرابن املنذر            قت�، قالقت�، قالقت�، قالقت�، قالمل يقصده 4لقتل في مل يقصده 4لقتل في مل يقصده 4لقتل في مل يقصده 4لقتل في     ((((
 ٕاذن قتل اخلطـأ ٕانـسان ال يتعمـد رضب وال يتعمـد قتـل وال يتعمـد  ٕاذن قتل اخلطـأ ٕانـسان ال يتعمـد رضب وال يتعمـد قتـل وال يتعمـد  ٕاذن قتل اخلطـأ ٕانـسان ال يتعمـد رضب وال يتعمـد قتـل وال يتعمـد  ٕاذن قتل اخلطـأ ٕانـسان ال يتعمـد رضب وال يتعمـد قتـل وال يتعمـد ))))فيصيب غريهفيصيب غريهفيصيب غريهفيصيب غريه

يشء، ولكنه يفعل يشء مباح، ٕانسان يصيد طائر مـثًال ففجـأة الطلقـة جـاءت يف يشء، ولكنه يفعل يشء مباح، ٕانسان يصيد طائر مـثًال ففجـأة الطلقـة جـاءت يف يشء، ولكنه يفعل يشء مباح، ٕانسان يصيد طائر مـثًال ففجـأة الطلقـة جـاءت يف يشء، ولكنه يفعل يشء مباح، ٕانسان يصيد طائر مـثًال ففجـأة الطلقـة جـاءت يف 
        . . . . ٕانسان، فهذا قتل خطأ ٕانسان، فهذا قتل خطأ ٕانسان، فهذا قتل خطأ ٕانسان، فهذا قتل خطأ 

 4لنسـبة لقتل اخلطأ هذا قتل ٕانـسان يفعـل  4لنسـبة لقتل اخلطأ هذا قتل ٕانـسان يفعـل  4لنسـبة لقتل اخلطأ هذا قتل ٕانـسان يفعـل  4لنسـبة لقتل اخلطأ هذا قتل ٕانـسان يفعـل ))))ففففالصغري وا¤نون كخطأ امللكالصغري وا¤نون كخطأ امللكالصغري وا¤نون كخطأ امللكالصغري وا¤نون كخطأ امللك            ومعدومعدومعدومعد((((
يشء مباح يدق يشء يف جدار، فاهندم اجلدار فوقع عىل ٕانسان مفات إالنسان، ٔاو يشء مباح يدق يشء يف جدار، فاهندم اجلدار فوقع عىل ٕانسان مفات إالنسان، ٔاو يشء مباح يدق يشء يف جدار، فاهندم اجلدار فوقع عىل ٕانسان مفات إالنسان، ٔاو يشء مباح يدق يشء يف جدار، فاهندم اجلدار فوقع عىل ٕانسان مفات إالنسان، ٔاو 

        . . . . ٕانسان يصيد طائر فيقتل ٕانسان خطأ ٕانسان يصيد طائر فيقتل ٕانسان خطأ ٕانسان يصيد طائر فيقتل ٕانسان خطأ ٕانسان يصيد طائر فيقتل ٕانسان خطأ 

وال وال وال وال : : : : الـرشحالـرشحالـرشحالـرشح            قـال يفقـال يفقـال يفقـال يف. . . . الصغري وا¤نـون كخطـأ امللكـف، ٔالنـه ال قـصد هلـامالصغري وا¤نـون كخطـأ امللكـف، ٔالنـه ال قـصد هلـامالصغري وا¤نـون كخطـأ امللكـف، ٔالنـه ال قـصد هلـامالصغري وا¤نـون كخطـأ امللكـف، ٔالنـه ال قـصد هلـام            ومعدومعدومعدومعد((((    
: : : :  يقول يقول يقول يقول) ) ) ) ، ومن زال عق� بسبب يعذر فيه، ومن زال عق� بسبب يعذر فيه، ومن زال عق� بسبب يعذر فيه، ومن زال عق� بسبب يعذر فيهخالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونخالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونخالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونخالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنون

صغري مل يبلغ احلمل ٔاو ٕانسان جمنون صغري مل يبلغ احلمل ٔاو ٕانسان جمنون صغري مل يبلغ احلمل ٔاو ٕانسان جمنون صغري مل يبلغ احلمل ٔاو ٕانسان جمنون          صيب  صيب  صيب  صيب ::::املعىناملعىناملعىناملعىن    معد الصغري وا¤نون كخطأ الكبريمعد الصغري وا¤نون كخطأ الكبريمعد الصغري وا¤نون كخطأ الكبريمعد الصغري وا¤نون كخطأ الكبري
قتل ٕانسان وهو متعمد، طبًعا ا¤نون زائل التلكيف، عق� زائـل، ٔامـا الـصغري لـو قتل ٕانسان وهو متعمد، طبًعا ا¤نون زائل التلكيف، عق� زائـل، ٔامـا الـصغري لـو قتل ٕانسان وهو متعمد، طبًعا ا¤نون زائل التلكيف، عق� زائـل، ٔامـا الـصغري لـو قتل ٕانسان وهو متعمد، طبًعا ا¤نون زائل التلكيف، عق� زائـل، ٔامـا الـصغري لـو 

    هـذا القتـل العمـد مـن الـصغري يكـون كخطـأ هـذا القتـل العمـد مـن الـصغري يكـون كخطـأ هـذا القتـل العمـد مـن الـصغري يكـون كخطـأ هـذا القتـل العمـد مـن الـصغري يكـون كخطـأ ::::احلـمكاحلـمكاحلـمكاحلـمك    صيب صغري تعمد قتل ٕانسان صيب صغري تعمد قتل ٕانسان صيب صغري تعمد قتل ٕانسان صيب صغري تعمد قتل ٕانسان 
        ....امللكف الكبري ٔالنه ال قصد للمجنون وال قصد للصغريامللكف الكبري ٔالنه ال قصد للمجنون وال قصد للصغريامللكف الكبري ٔالنه ال قصد للمجنون وال قصد للصغريامللكف الكبري ٔالنه ال قصد للمجنون وال قصد للصغري

        هل يقتص من الصغري وا¤نون العامد  للقتل؟هل يقتص من الصغري وا¤نون العامد  للقتل؟هل يقتص من الصغري وا¤نون العامد  للقتل؟هل يقتص من الصغري وا¤نون العامد  للقتل؟::::سسسس

     لو صيب صغري ٔاو ٕانـسان جمنـون لو صيب صغري ٔاو ٕانـسان جمنـون لو صيب صغري ٔاو ٕانـسان جمنـون لو صيب صغري ٔاو ٕانـسان جمنـون:::: ٔاي ٔاي ٔاي ٔايال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنونال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنون
        قتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونقتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونقتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونقتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نون

 لو صيب صغري ٔاو  لو صيب صغري ٔاو  لو صيب صغري ٔاو  لو صيب صغري ٔاو ) ) ) ) ونونونونوال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنوال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنوال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمنوال خالف ٔانه ال قصاص عىل صيب، وجمن: : : : الرشحالرشحالرشحالرشح            قال يفقال يفقال يفقال يف((((    
        . . . . ٕانسان جمنون قتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونٕانسان جمنون قتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونٕانسان جمنون قتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نونٕانسان جمنون قتل ٕانسان لن نقتص من الصغري ٔاو من ا¤نون

ٕانسان يأتيه نو4ت رصع ففي حال نوبـة الـرصع ٕانسان يأتيه نو4ت رصع ففي حال نوبـة الـرصع ٕانسان يأتيه نو4ت رصع ففي حال نوبـة الـرصع ٕانسان يأتيه نو4ت رصع ففي حال نوبـة الـرصع ) ) ) ) ومن زال عق� بسبب يعذر فيهومن زال عق� بسبب يعذر فيهومن زال عق� بسبب يعذر فيهومن زال عق� بسبب يعذر فيه((((
قتل ٕانسان، هل هذا إالنسان يقتل قصاصا؟ ال يقتل قصاصا، وللقتيل ا�ية، ٕاذن قتل ٕانسان، هل هذا إالنسان يقتل قصاصا؟ ال يقتل قصاصا، وللقتيل ا�ية، ٕاذن قتل ٕانسان، هل هذا إالنسان يقتل قصاصا؟ ال يقتل قصاصا، وللقتيل ا�ية، ٕاذن قتل ٕانسان، هل هذا إالنسان يقتل قصاصا؟ ال يقتل قصاصا، وللقتيل ا�ية، ٕاذن 

        . . . . ال قصاص عىل صيب وال عىل جمنونال قصاص عىل صيب وال عىل جمنونال قصاص عىل صيب وال عىل جمنونال قصاص عىل صيب وال عىل جمنون

 الكفـارة عـىل القاتـل وا�يـة عـىل  الكفـارة عـىل القاتـل وا�يـة عـىل  الكفـارة عـىل القاتـل وا�يـة عـىل  الكفـارة عـىل القاتـل وا�يـة عـىل     شـبه العمد واخلطأ شـبه العمد واخلطأ شـبه العمد واخلطأ شـبه العمد واخلطأ : : : : وهاموهاموهاموهام            قسمني أالخريينقسمني أالخريينقسمني أالخريينقسمني أالخريينففي ال ففي ال ففي ال ففي ال ((((
 يف القسمني االٓخرين وهام شـبه العمد واخلطأ الكفارة عىل القاتل وا�ية عىل  يف القسمني االٓخرين وهام شـبه العمد واخلطأ الكفارة عىل القاتل وا�ية عىل  يف القسمني االٓخرين وهام شـبه العمد واخلطأ الكفارة عىل القاتل وا�ية عىل  يف القسمني االٓخرين وهام شـبه العمد واخلطأ الكفارة عىل القاتل وا�ية عىل ))))عاقلتهعاقلتهعاقلتهعاقلته
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        ....العاق¹ ٔاو ا�ية عىل عاقلتهالعاق¹ ٔاو ا�ية عىل عاقلتهالعاق¹ ٔاو ا�ية عىل عاقلتهالعاق¹ ٔاو ا�ية عىل عاقلته

ْؤِمنَ ﴿﴿﴿﴿: : : : لقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىل    (((( ْؤِمنَ  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م¿ ْؤِمنَ  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م¿ ْؤِمنَ  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م¿ َىل اÂْهـِ�ِ  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م¿
Ã
Åَمٌة ا ـَسل َىل اÂْهـِ�ِ ٍة َوِديٌَة م¿
Ã
Åَمٌة ا ـَسل َىل اÂْهـِ�ِ ٍة َوِديٌَة م¿
Ã
Åَمٌة ا ـَسل َىل اÂْهـِ�ِ ٍة َوِديٌَة م¿
Ã
Åَمٌة ا ـَسل ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ٍة َوِديٌَة م¿

وال قـصاص يف يشء مـن وال قـصاص يف يشء مـن وال قـصاص يف يشء مـن وال قـصاص يف يشء مـن : : : : الـرشحالـرشحالـرشحالـرشح            قـال يفقـال يفقـال يفقـال يف. . . . ، ولٔالحاديـث الـسابقة، ولٔالحاديـث الـسابقة، ولٔالحاديـث الـسابقة، ولٔالحاديـث الـسابقة]]]]٩٢٩٢٩٢٩٢: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[
آخر لكن القتـل هـذا اكن شــبه معـد، ولـيس آخر لكن القتـل هـذا اكن شــبه معـد، ولـيس آخر لكن القتـل هـذا اكن شــبه معـد، ولـيس آخر لكن القتـل هـذا اكن شــبه معـد، ولـيس     ٕانسان قتل ٕانسان قتل ٕانسان قتل ٕانسان قتل     ) ) ) ) هللا مل يذكرههللا مل يذكرههللا مل يذكرههللا مل يذكره    هذا، ٔالن هذا، ٔالن هذا، ٔالن هذا، ٔالن 

، ، ، ، خطأ، ٕانسان تعمد الرضب ولكن مل يتعمد القتل، فقتل ٕانسان، ففيه الكفارة وا�يةخطأ، ٕانسان تعمد الرضب ولكن مل يتعمد القتل، فقتل ٕانسان، ففيه الكفارة وا�يةخطأ، ٕانسان تعمد الرضب ولكن مل يتعمد القتل، فقتل ٕانسان، ففيه الكفارة وا�يةخطأ، ٕانسان تعمد الرضب ولكن مل يتعمد القتل، فقتل ٕانسان، ففيه الكفارة وا�ية
الكفارة تكون عىل القاتل، وفيه ا�ية عـىل العـاق¹، مـث� قتـل اخلطـأ الكفـارة عـىل الكفارة تكون عىل القاتل، وفيه ا�ية عـىل العـاق¹، مـث� قتـل اخلطـأ الكفـارة عـىل الكفارة تكون عىل القاتل، وفيه ا�ية عـىل العـاق¹، مـث� قتـل اخلطـأ الكفـارة عـىل الكفارة تكون عىل القاتل، وفيه ا�ية عـىل العـاق¹، مـث� قتـل اخلطـأ الكفـارة عـىل 

        . . . . القاتل وا�ية عىل العاق¹القاتل وا�ية عىل العاق¹القاتل وا�ية عىل العاق¹القاتل وا�ية عىل العاق¹

نـص عليـه نـص عليـه نـص عليـه نـص عليـه     مل يلزمـه يشء مل يلزمـه يشء مل يلزمـه يشء مل يلزمـه يشء : : : : اقتلين ٔاو اجرحين، فقت� ٔاو جرحهاقتلين ٔاو اجرحين، فقت� ٔاو جرحهاقتلين ٔاو اجرحين، فقت� ٔاو جرحهاقتلين ٔاو اجرحين، فقت� ٔاو جرحه: : : : ٕالنسانٕالنسانٕالنسانٕالنسان            ومن قالومن قالومن قالومن قال((((    
        ....))))عليه، فسقط حقه مهناعليه، فسقط حقه مهناعليه، فسقط حقه مهناعليه، فسقط حقه مهنا    يف اجلناية يف اجلناية يف اجلناية يف اجلناية             إالمام ٔامحد، ٕالذنهإالمام ٔامحد، ٕالذنهإالمام ٔامحد، ٕالذنهإالمام ٔامحد، ٕالذنه

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔي يلزمه؟ اقتلين فقت� اقتلين فقت� اقتلين فقت� اقتلين فقت�ال الٓخرال الٓخرال الٓخرال الٓخر ق ق ق ق لو ٔان ٕانسان لو ٔان ٕانسان لو ٔان ٕانسان لو ٔان ٕانسان::::مساÓي يلزمه؟ مفا اÓي يلزمه؟ مفا اÓي يلزمه؟ مفا اÓمفا ا         

        . . . .  ليس عليه يشء ٔالنه ٔاذن O ليس عليه يشء ٔالنه ٔاذن O ليس عليه يشء ٔالنه ٔاذن O ليس عليه يشء ٔالنه ٔاذن O::::الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعيةو و و و احلناب¹ احلناب¹ احلناب¹ احلناب¹  مذهب  مذهب  مذهب  مذهب ----١١١١

القاتل القاتل القاتل القاتل         لو ٔان ٕانسان قال ٕانسان اقتلين فقت�لو ٔان ٕانسان قال ٕانسان اقتلين فقت�لو ٔان ٕانسان قال ٕانسان اقتلين فقت�لو ٔان ٕانسان قال ٕانسان اقتلين فقت�: : : :  يقول يقول يقول يقول----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----مذهب ٔابو حنيفة مذهب ٔابو حنيفة مذهب ٔابو حنيفة مذهب ٔابو حنيفة ----٢٢٢٢
        . . . .  ٔانه يضمن ٔانه يضمن ٔانه يضمن ٔانه يضمنمارحجه الشارحمارحجه الشارحمارحجه الشارحمارحجه الشارح وهذا  وهذا  وهذا  وهذا يلزمه ا�ية، يلزمه ا�ية، يلزمه ا�ية، يلزمه ا�ية، 

القتل فقتل 4الÒٓ مل يلزم دافـع القتل فقتل 4الÒٓ مل يلزم دافـع القتل فقتل 4الÒٓ مل يلزم دافـع القتل فقتل 4الÒٓ مل يلزم دافـع : : : : ٔائائائاي            ههههوكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ قتل، ومل يأمره بوكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ قتل، ومل يأمره بوكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ قتل، ومل يأمره بوكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ قتل، ومل يأمره ب((((
ال، ال، ال، ال، :  :  :  :   هذه صورة ٔاخرى، الصورة أالوىل هذه صورة ٔاخرى، الصورة أالوىل هذه صورة ٔاخرى، الصورة أالوىل هذه صورة ٔاخرى، الصورة أالوىل) ) ) ) مل يأمر 4لقتل، ومل يبارشهمل يأمر 4لقتل، ومل يبارشهمل يأمر 4لقتل، ومل يبارشهمل يأمر 4لقتل، ومل يبارشه    االÒٓ يشء، ٔالنه االÒٓ يشء، ٔالنه االÒٓ يشء، ٔالنه االÒٓ يشء، ٔالنه 

يـضمن، عليـه يـضمن، عليـه يـضمن، عليـه يـضمن، عليـه : : : : ٕانسان قال الٓخر اقتلين فقت� الراحج كـام ذكـرn مـذهب ٔابـو حنيفـةٕانسان قال الٓخر اقتلين فقت� الراحج كـام ذكـرn مـذهب ٔابـو حنيفـةٕانسان قال الٓخر اقتلين فقت� الراحج كـام ذكـرn مـذهب ٔابـو حنيفـةٕانسان قال الٓخر اقتلين فقت� الراحج كـام ذكـرn مـذهب ٔابـو حنيفـة
        ....ا�يةا�يةا�يةا�ية

ٔاي ٕانسان كبـري ٔاي ٕانسان كبـري ٔاي ٕانسان كبـري ٔاي ٕانسان كبـري ) ) ) ) تلتلتلتلوكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ ق وكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ ق وكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ ق وكذا لو دفع لغري ملكف اÒٓ ق     : (: (: (: (ال، يقولال، يقولال، يقولال، يقول: : : : لكن الصورة الثانيةلكن الصورة الثانيةلكن الصورة الثانيةلكن الصورة الثانية
ملكف دفع لصيب صغري اÒٓ قتل ومل يأمره به، يعين مل يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ملكف دفع لصيب صغري اÒٓ قتل ومل يأمره به، يعين مل يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ملكف دفع لصيب صغري اÒٓ قتل ومل يأمره به، يعين مل يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ملكف دفع لصيب صغري اÒٓ قتل ومل يأمره به، يعين مل يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري 

نعم مل نعم مل نعم مل نعم مل )  )  )  )  مل يلزم دافع االÒٓ يشء ٔالنه مل يأمر 4لقتل ومل يبارشهمل يلزم دافع االÒٓ يشء ٔالنه مل يأمر 4لقتل ومل يبارشهمل يلزم دافع االÒٓ يشء ٔالنه مل يأمر 4لقتل ومل يبارشهمل يلزم دافع االÒٓ يشء ٔالنه مل يأمر 4لقتل ومل يبارشه((((ٔاخذ االÒٓ وقت�، يقول ٔاخذ االÒٓ وقت�، يقول ٔاخذ االÒٓ وقت�، يقول ٔاخذ االÒٓ وقت�، يقول 
يلزم دافع االÒٓ يشء معنـاه مل يلزمـه قـصاص ولكـن يعـذر، يعـذره احلـامك ٔالنـه دفـع يلزم دافع االÒٓ يشء معنـاه مل يلزمـه قـصاص ولكـن يعـذر، يعـذره احلـامك ٔالنـه دفـع يلزم دافع االÒٓ يشء معنـاه مل يلزمـه قـصاص ولكـن يعـذر، يعـذره احلـامك ٔالنـه دفـع يلزم دافع االÒٓ يشء معنـاه مل يلزمـه قـصاص ولكـن يعـذر، يعـذره احلـامك ٔالنـه دفـع 

        ....يب االÒٓ اليت يقتل مثلهايب االÒٓ اليت يقتل مثلهايب االÒٓ اليت يقتل مثلهايب االÒٓ اليت يقتل مثلهاللصللصللصللص

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔقتل ومل يأمره ::::مسا Òٓقتل ومل يأمره  لو دفع لغري ملكف ا Òٓقتل ومل يأمره  لو دفع لغري ملكف ا Òٓقتل ومل يأمره  لو دفع لغري ملكف ا Òٓي يلزمه؟لقتللقتللقتللقتل4444 لو دفع لغري ملكف اÓما ا Òٓي يلزمه؟ فقتل 4الÓما ا Òٓي يلزمه؟ فقتل 4الÓما ا Òٓي يلزمه؟ فقتل 4الÓما ا Òٓفقتل 4ال         
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Òٔصورة املساÒٔصورة املساÒٔصورة املساÒٔقتـل ومل يـأمره بـه، يعـين مل     ::::صورة املسا Òٓقتـل ومل يـأمره بـه، يعـين مل ٕانسان كبري ملكف دفع لصيب صغري ا Òٓقتـل ومل يـأمره بـه، يعـين مل ٕانسان كبري ملكف دفع لصيب صغري ا Òٓقتـل ومل يـأمره بـه، يعـين مل ٕانسان كبري ملكف دفع لصيب صغري ا Òٕٓانسان كبري ملكف دفع لصيب صغري ا
    مل يلزم دافـع االÒٓ يشء معنـاهمل يلزم دافـع االÒٓ يشء معنـاهمل يلزم دافـع االÒٓ يشء معنـاهمل يلزم دافـع االÒٓ يشء معنـاه    ::::احلمكاحلمكاحلمكاحلمك    يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ٔاخذ االÒٓ وقت�،يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ٔاخذ االÒٓ وقت�،يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ٔاخذ االÒٓ وقت�،يأمره 4لقتل، فالصيب الصغري ٔاخذ االÒٓ وقت�،

        ....مل يلزمه قصاص ولكن يعذر، يعذره احلامك ٔالنه دفع للصيب االÒٓ اليت يقتل مثلهامل يلزمه قصاص ولكن يعذر، يعذره احلامك ٔالنه دفع للصيب االÒٓ اليت يقتل مثلهامل يلزمه قصاص ولكن يعذر، يعذره احلامك ٔالنه دفع للصيب االÒٓ اليت يقتل مثلهامل يلزمه قصاص ولكن يعذر، يعذره احلامك ٔالنه دفع للصيب االÒٓ اليت يقتل مثلها

        ))))باب شروط القصاص يف النفسباب شروط القصاص يف النفسباب شروط القصاص يف النفسباب شروط القصاص يف النفس((((

 عـدوان البـد مـن رشوط  عـدوان البـد مـن رشوط  عـدوان البـد مـن رشوط  عـدوان البـد مـن رشوط  اجلـاين لقتـل معـد اجلـاين لقتـل معـد اجلـاين لقتـل معـد اجلـاين لقتـل معـدعـىل عـىل عـىل عـىل  حد القتـل ٔاو القـصاص  حد القتـل ٔاو القـصاص  حد القتـل ٔاو القـصاص  حد القتـل ٔاو القـصاص ٕالقامة ٕالقامة ٕالقامة ٕالقامة 
        ٔاذكرها؟ٔاذكرها؟ٔاذكرها؟ٔاذكرها؟

                    : : : : ويه ٔاربعةويه ٔاربعةويه ٔاربعةويه ٔاربعة((((

 ليك  ليك  ليك  ليك ) ) ) ) ري امللكفري امللكفري امللكفري امللكفغغغغ            ٔالن القصاص عقوبة مغلظة، فال جتب عىلٔالن القصاص عقوبة مغلظة، فال جتب عىلٔالن القصاص عقوبة مغلظة، فال جتب عىلٔالن القصاص عقوبة مغلظة، فال جتب عىل             تلكيف القاتل تلكيف القاتل تلكيف القاتل تلكيف القاتل::::أالولأالولأالولأالول
        ::::ٔاقتل هذا إالنسان اجلاين البد ٔان يتوفر فيه ٔاربعة رشوطٔاقتل هذا إالنسان اجلاين البد ٔان يتوفر فيه ٔاربعة رشوطٔاقتل هذا إالنسان اجلاين البد ٔان يتوفر فيه ٔاربعة رشوطٔاقتل هذا إالنسان اجلاين البد ٔان يتوفر فيه ٔاربعة رشوط

القاتــل القاتــل القاتــل القاتــل  البــد ٔان يكـون هـذا  البــد ٔان يكـون هـذا  البــد ٔان يكـون هـذا  البــد ٔان يكـون هـذا ))))فـال قــصاص عـىل صـغري، وجمنـونفـال قــصاص عـىل صـغري، وجمنـونفـال قــصاص عـىل صـغري، وجمنـونفـال قــصاص عـىل صـغري، وجمنـون((((تلكيـف القاتـل تلكيـف القاتـل تلكيـف القاتـل تلكيـف القاتـل 
عن الصيب عن الصيب عن الصيب عن الصيب : : : : رفع القمل عن ثالثةرفع القمل عن ثالثةرفع القمل عن ثالثةرفع القمل عن ثالثة««««            وnمئ، حلديثوnمئ، حلديثوnمئ، حلديثوnمئ، حلديث    ((((ملكف، ملكف يعين 4لغ وعاقل، ملكف، ملكف يعين 4لغ وعاقل، ملكف، ملكف يعين 4لغ وعاقل، ملكف، ملكف يعين 4لغ وعاقل، 

 هذه ٔايًضا مـساÒٔ  هذه ٔايًضا مـساÒٔ  هذه ٔايًضا مـساÒٔ  هذه ٔايًضا مـساÒٔ ))))»»»»ىت يستيقظىت يستيقظىت يستيقظىت يستيقظيفيق، وعن النامئ حيفيق، وعن النامئ حيفيق، وعن النامئ حيفيق، وعن النامئ ح            وعن ا¤نون حىتوعن ا¤نون حىتوعن ا¤نون حىتوعن ا¤نون حىت    حىت يبلغ، حىت يبلغ، حىت يبلغ، حىت يبلغ، 
äمة ليك ٔاقمي القتل عىل هـذا إالنـسان القاتـل، ال يوجـد قـصاص عـىل صـغري وال äمة ليك ٔاقمي القتل عىل هـذا إالنـسان القاتـل، ال يوجـد قـصاص عـىل صـغري وال äمة ليك ٔاقمي القتل عىل هـذا إالنـسان القاتـل، ال يوجـد قـصاص عـىل صـغري وال äمة ليك ٔاقمي القتل عىل هـذا إالنـسان القاتـل، ال يوجـد قـصاص عـىل صـغري وال 

        . . . . جمنونجمنونجمنونجمنون

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔ؟؟؟؟لو صيب صغري ٔاو خشص جمنون قتل ٕانسان، هل يكون دم القتل لو صيب صغري ٔاو خشص جمنون قتل ٕانسان، هل يكون دم القتل لو صيب صغري ٔاو خشص جمنون قتل ٕانسان، هل يكون دم القتل لو صيب صغري ٔاو خشص جمنون قتل ٕانسان، هل يكون دم القتل ::::مسا        

        ....ال ولكن سـيكون فهيا ا�يةال ولكن سـيكون فهيا ا�يةال ولكن سـيكون فهيا ا�يةال ولكن سـيكون فهيا ا�ية

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔلولولولو: : : : مساn خشص n خشص n خشص n هل هذا هل هذا هل هذا هل هذا  يف ماكن مث خشص آخر مييش فعرث فيه فوقع مفات،  يف ماكن مث خشص آخر مييش فعرث فيه فوقع مفات،  يف ماكن مث خشص آخر مييش فعرث فيه فوقع مفات،  يف ماكن مث خشص آخر مييش فعرث فيه فوقع مفات، مئمئمئمئ خشص
        ....النامئ عليه قصاص؟النامئ عليه قصاص؟النامئ عليه قصاص؟النامئ عليه قصاص؟

        . . . .  ال ليس عليه قصاص، ولكن عليه ا�ية ٔالنه تسبب يف قتل هذا إالنسان ال ليس عليه قصاص، ولكن عليه ا�ية ٔالنه تسبب يف قتل هذا إالنسان ال ليس عليه قصاص، ولكن عليه ا�ية ٔالنه تسبب يف قتل هذا إالنسان ال ليس عليه قصاص، ولكن عليه ا�ية ٔالنه تسبب يف قتل هذا إالنسان

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔمسا::::n لو ٕانسانn لو ٕانسانn لو ٕانسانn عىل 4ب املسجد وٕانسان آخر دخل املسجد نظره ضعيف مث  عىل 4ب املسجد وٕانسان آخر دخل املسجد نظره ضعيف مث  عىل 4ب املسجد وٕانسان آخر دخل املسجد نظره ضعيف مث  عىل 4ب املسجد وٕانسان آخر دخل املسجد نظره ضعيف مث مئمئمئمئلو ٕانسان 
        ؟؟؟؟ مفا احلمك مفا احلمك مفا احلمك مفا احلمكعرث فيه فوقع عليه مفاتعرث فيه فوقع عليه مفاتعرث فيه فوقع عليه مفاتعرث فيه فوقع عليه مفات

 مفـات هـذا الواقـع  مفـات هـذا الواقـع  مفـات هـذا الواقـع  مفـات هـذا الواقـع  هذا النامئ خمطئ، ٔالن هذا املاكن ال ينام فيه، وقع عليه ٕانـسان هذا النامئ خمطئ، ٔالن هذا املاكن ال ينام فيه، وقع عليه ٕانـسان هذا النامئ خمطئ، ٔالن هذا املاكن ال ينام فيه، وقع عليه ٕانـسان هذا النامئ خمطئ، ٔالن هذا املاكن ال ينام فيه، وقع عليه ٕانـسان
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        . . . . يبقى عىل هذا النامئ ا�يةيبقى عىل هذا النامئ ا�يةيبقى عىل هذا النامئ ا�يةيبقى عىل هذا النامئ ا�ية

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔمئ مييش مييش مييش مييشٕانسانٕانسانٕانسانٕانسانن ن ن ن أ أ أ أ  لو حصل  لو حصل  لو حصل  لو حصل ::::مساn مئ وهوn مئ وهوn مئ وهوn مئ وهوn مئ وقتل خشص وهوn مئ وقتل خشص وهوn مئ وقتل خشص وهوn ؟؟؟؟ ماذا عليه ماذا عليه ماذا عليه ماذا عليه وقتل خشص وهو        

        . . . . احلمك ليس عليه قصاص ولكن عليه ا�يةاحلمك ليس عليه قصاص ولكن عليه ا�يةاحلمك ليس عليه قصاص ولكن عليه ا�يةاحلمك ليس عليه قصاص ولكن عليه ا�ية

         مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟ ٕاذا  قتلوا ٔاحدا ٕاذا  قتلوا ٔاحدا ٕاذا  قتلوا ٔاحدا ٕاذا  قتلوا ٔاحداهل عىل الصغري وا¤نون والنامئ قصاصهل عىل الصغري وا¤نون والنامئ قصاصهل عىل الصغري وا¤نون والنامئ قصاصهل عىل الصغري وا¤نون والنامئ قصاص

        . . . .  مال الصغري وا¤نون مال الصغري وا¤نون مال الصغري وا¤نون مال الصغري وا¤نون))))اهلاماهلاماهلاماهلاممممم            فال قصاص عىل صغري، وجمنون بل الكفارة يففال قصاص عىل صغري، وجمنون بل الكفارة يففال قصاص عىل صغري، وجمنون بل الكفارة يففال قصاص عىل صغري، وجمنون بل الكفارة يف((((

 العـائ¹،  العـائ¹،  العـائ¹،  العـائ¹،  لك لك لك لكالعصبة مـن العـائ¹، ولـيسالعصبة مـن العـائ¹، ولـيسالعصبة مـن العـائ¹، ولـيسالعصبة مـن العـائ¹، ولـيس: : : : العاق¹العاق¹العاق¹العاق¹    ))))اكلقاتل خطأ اكلقاتل خطأ اكلقاتل خطأ اكلقاتل خطأ             وا�ية عىل عاقلهتاموا�ية عىل عاقلهتاموا�ية عىل عاقلهتاموا�ية عىل عاقلهتام((((
ولكن العصبات، اÓكور مهنم وأالغنياء، أالغنياء اÓين يسـتطيعوا ٔان يدفعوا ا�ية، ولكن العصبات، اÓكور مهنم وأالغنياء، أالغنياء اÓين يسـتطيعوا ٔان يدفعوا ا�ية، ولكن العصبات، اÓكور مهنم وأالغنياء، أالغنياء اÓين يسـتطيعوا ٔان يدفعوا ا�ية، ولكن العصبات، اÓكور مهنم وأالغنياء، أالغنياء اÓين يسـتطيعوا ٔان يدفعوا ا�ية، 

 مـال  مـال  مـال  مـال ن جمنون ٔاو صغري ٔاو nمئ قتل ٕانسان يبقى الكفـارة يف مـاهلام، يفن جمنون ٔاو صغري ٔاو nمئ قتل ٕانسان يبقى الكفـارة يف مـاهلام، يفن جمنون ٔاو صغري ٔاو nمئ قتل ٕانسان يبقى الكفـارة يف مـاهلام، يفن جمنون ٔاو صغري ٔاو nمئ قتل ٕانسان يبقى الكفـارة يف مـاهلام، يفأ أ أ أ فلو حصل فلو حصل فلو حصل فلو حصل 
        . . . . الصغري ويف مال ا¤نونالصغري ويف مال ا¤نونالصغري ويف مال ا¤نونالصغري ويف مال ا¤نون

        .... والنامئ والنامئ والنامئ والنامئكفارة قتل الصيب الصغري وا¤نونكفارة قتل الصيب الصغري وا¤نونكفارة قتل الصيب الصغري وا¤نونكفارة قتل الصيب الصغري وا¤نون

 يف القرآن العتق،  يف القرآن العتق،  يف القرآن العتق،  يف القرآن العتق،  هللا عزوجل هللا عزوجل هللا عزوجل هللا عزوجلذكرهاذكرهاذكرهاذكرهاقتل الصيب الصغري ٔاو ا¤نون ٔاو النامئ قتل الصيب الصغري ٔاو ا¤نون ٔاو النامئ قتل الصيب الصغري ٔاو ا¤نون ٔاو النامئ قتل الصيب الصغري ٔاو ا¤نون ٔاو النامئ  كفارة  كفارة  كفارة  كفارة 
    لكـنلكـنلكـنلكـن، ، ، ، م شـهرين متتـابعنيم شـهرين متتـابعنيم شـهرين متتـابعنيم شـهرين متتـابعنيال يوجد عتق االٓن، ماذا نفعل؟ ننتقل ٕاىل الصيام، صـياال يوجد عتق االٓن، ماذا نفعل؟ ننتقل ٕاىل الصيام، صـياال يوجد عتق االٓن، ماذا نفعل؟ ننتقل ٕاىل الصيام، صـياال يوجد عتق االٓن، ماذا نفعل؟ ننتقل ٕاىل الصيام، صـيا

كفـارة القتـل كفـارة القتـل كفـارة القتـل كفـارة القتـل  يف  يف  يف  يف     ذكر هللا عزوجلذكر هللا عزوجلذكر هللا عزوجلذكر هللا عزوجلغري ملكفان، غري ملكفان، غري ملكفان، غري ملكفان، ال يصومان فهام ال يصومان فهام ال يصومان فهام ال يصومان فهام     ا¤نون ٔاو الصغريا¤نون ٔاو الصغريا¤نون ٔاو الصغريا¤نون ٔاو الصغري
 يوجـد ٕاطعـام يف كفـارة  يوجـد ٕاطعـام يف كفـارة  يوجـد ٕاطعـام يف كفـارة  يوجـد ٕاطعـام يف كفـارة لكـن اللكـن اللكـن اللكـن الوٕامـا الـصيام، وٕامـا الـصيام، وٕامـا الـصيام، وٕامـا الـصيام، ----٢٢٢٢ عتق الرقبـة  عتق الرقبـة  عتق الرقبـة  عتق الرقبـة ----١١١١نوعني فقط، ٕاما نوعني فقط، ٕاما نوعني فقط، ٕاما نوعني فقط، ٕاما 

4لنسـبة للصغري 4لنسـبة للصغري 4لنسـبة للصغري 4لنسـبة للصغري : : : : العلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالواهذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة، لكن  يف لكن  يف لكن  يف لكن  يف      يف الظهار، يف الظهار، يف الظهار، يف الظهار،يوجديوجديوجديوجدالقتل، لكن القتل، لكن القتل، لكن القتل، لكن 
صيام صيام صيام صيام ال ال ال ال ، و ، و ، و ، و  االٓن االٓن االٓن االٓن عتق رقبة  عتق رقبة  عتق رقبة  عتق رقبة  ٔالنه ال يوجد ٔالنه ال يوجد ٔالنه ال يوجد ٔالنه ال يوجدوا¤نون لن نلزمه ال بصيام وال بعتق رقبة، وا¤نون لن نلزمه ال بصيام وال بعتق رقبة، وا¤نون لن نلزمه ال بصيام وال بعتق رقبة، وا¤نون لن نلزمه ال بصيام وال بعتق رقبة، 

ن االٓيـة ال ن االٓيـة ال ن االٓيـة ال ن االٓيـة ال أ أ أ أ هو غري ملكف، ٕاذن ينتقـل ٕاىل يشء آخـر، وهـو إالطعـام، مـع العـمل هو غري ملكف، ٕاذن ينتقـل ٕاىل يشء آخـر، وهـو إالطعـام، مـع العـمل هو غري ملكف، ٕاذن ينتقـل ٕاىل يشء آخـر، وهـو إالطعـام، مـع العـمل هو غري ملكف، ٕاذن ينتقـل ٕاىل يشء آخـر، وهـو إالطعـام، مـع العـمل 
يوجد فهيا ٕاطعام، وهذه مساÒٔ خمتلف فهيا ولكن هذا أالوىل، سـتقاس عىل كفـارة يوجد فهيا ٕاطعام، وهذه مساÒٔ خمتلف فهيا ولكن هذا أالوىل، سـتقاس عىل كفـارة يوجد فهيا ٕاطعام، وهذه مساÒٔ خمتلف فهيا ولكن هذا أالوىل، سـتقاس عىل كفـارة يوجد فهيا ٕاطعام، وهذه مساÒٔ خمتلف فهيا ولكن هذا أالوىل، سـتقاس عىل كفـارة 
        ....الظهار، ويطعم سـتني مسكينا، الكفارة يف ماهلام، وا�ية عىل عاقلهتام، اكلقاتل خطأ الظهار، ويطعم سـتني مسكينا، الكفارة يف ماهلام، وا�ية عىل عاقلهتام، اكلقاتل خطأ الظهار، ويطعم سـتني مسكينا، الكفارة يف ماهلام، وا�ية عىل عاقلهتام، اكلقاتل خطأ الظهار، ويطعم سـتني مسكينا، الكفارة يف ماهلام، وا�ية عىل عاقلهتام، اكلقاتل خطأ 

        . . . .  القصاص يف النفس اكن تلكيف القاتل القصاص يف النفس اكن تلكيف القاتل القصاص يف النفس اكن تلكيف القاتل القصاص يف النفس اكن تلكيف القاتلٕاذن ٔاول رشط من رشوطٕاذن ٔاول رشط من رشوطٕاذن ٔاول رشط من رشوطٕاذن ٔاول رشط من رشوط

        لعمل لو اكن املقتول زاين حمص ٔاو اكن حريب ٔاو مرتد؟لعمل لو اكن املقتول زاين حمص ٔاو اكن حريب ٔاو مرتد؟لعمل لو اكن املقتول زاين حمص ٔاو اكن حريب ٔاو مرتد؟لعمل لو اكن املقتول زاين حمص ٔاو اكن حريب ٔاو مرتد؟ ا ا ا اوماوماوماوما. . . . املراد بعصمة املقتولاملراد بعصمة املقتولاملراد بعصمة املقتولاملراد بعصمة املقتول

        . . . .  املقتول نفسه البد ٔان يكون معصوم املقتول نفسه البد ٔان يكون معصوم املقتول نفسه البد ٔان يكون معصوم املقتول نفسه البد ٔان يكون معصوم))))    عصمة املقتولعصمة املقتولعصمة املقتولعصمة املقتول: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين((((
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بأن ال يكون äدر ا�م فال كفارة، وال دية عـىل قاتـل حـريب، ٔاو مرتـد، ٔاو زان بأن ال يكون äدر ا�م فال كفارة، وال دية عـىل قاتـل حـريب، ٔاو مرتـد، ٔاو زان بأن ال يكون äدر ا�م فال كفارة، وال دية عـىل قاتـل حـريب، ٔاو مرتـد، ٔاو زان بأن ال يكون äدر ا�م فال كفارة، وال دية عـىل قاتـل حـريب، ٔاو مرتـد، ٔاو زان     ((((
. . . . قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً     بأن بأن بأن بأن : : : : العصمةالعصمةالعصمةالعصمة            يف عدميف عدميف عدميف عدم            ه ِمث�ه ِمث�ه ِمث�ه ِمث�حمصن ولو ٔانحمصن ولو ٔانحمصن ولو ٔانحمصن ولو ٔان

    ::::املعـىناملعـىناملعـىناملعـىن    ))))الفتئاته عـىل ويل أالمـرالفتئاته عـىل ويل أالمـرالفتئاته عـىل ويل أالمـرالفتئاته عـىل ويل أالمـر    املبيحة �مه، ويعذر قاتل املبيحة �مه، ويعذر قاتل املبيحة �مه، ويعذر قاتل املبيحة �مه، ويعذر قاتل             وعكسه لوجود الصفةوعكسه لوجود الصفةوعكسه لوجود الصفةوعكسه لوجود الصفة
ن املقتول هذا اكن زان حمصن الصواب ن املقتول هذا اكن زان حمصن الصواب ن املقتول هذا اكن زان حمصن الصواب ن املقتول هذا اكن زان حمصن الصواب أ أ أ أ عصمة املقتول، بأال يكون äدر ا�م، فلو عصمة املقتول، بأال يكون äدر ا�م، فلو عصمة املقتول، بأال يكون äدر ا�م، فلو عصمة املقتول، بأال يكون äدر ا�م، فلو 

قاتـل قاتـل قاتـل قاتـل     ن هـذا إالنـسان املقتـول حـريب ن هـذا إالنـسان املقتـول حـريب ن هـذا إالنـسان املقتـول حـريب ن هـذا إالنـسان املقتـول حـريب  منـه، اك منـه، اك منـه، اك منـه، اكنه يقتـل، فٕانـسان قـت� فـال يقـصنه يقتـل، فٕانـسان قـت� فـال يقـصنه يقتـل، فٕانـسان قـت� فـال يقـصنه يقتـل، فٕانـسان قـت� فـال يقـصأ أ أ أ 
املسلمني، مث قت� ٕانسان، هل يقتص من هذا إالنسان اÓي قت�، ال يقتص منـه، املسلمني، مث قت� ٕانسان، هل يقتص من هذا إالنسان اÓي قت�، ال يقتص منـه، املسلمني، مث قت� ٕانسان، هل يقتص من هذا إالنسان اÓي قت�، ال يقتص منـه، املسلمني، مث قت� ٕانسان، هل يقتص من هذا إالنسان اÓي قت�، ال يقتص منـه، 

» » » » من بدل دينه فـاقتلوهمن بدل دينه فـاقتلوهمن بدل دينه فـاقتلوهمن بدل دينه فـاقتلوه««««: : : :  قال قال قال قال----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----لو اكن إالنسان مرتد، النيب لو اكن إالنسان مرتد، النيب لو اكن إالنسان مرتد، النيب لو اكن إالنسان مرتد، النيب 
        . . . . وٕانسان عدا عليه فقت� هل يقتل به؟ ال، ال يقتلوٕانسان عدا عليه فقت� هل يقتل به؟ ال، ال يقتلوٕانسان عدا عليه فقت� هل يقتل به؟ ال، ال يقتلوٕانسان عدا عليه فقت� هل يقتل به؟ ال، ال يقتل

 هـذا  هـذا  هـذا  هـذا ))))قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً قتل حريب حربيًا ٔاو مرتدًا، وزانيًا حمصناً     بأن بأن بأن بأن : : : : العصمةالعصمةالعصمةالعصمة             عدم عدم عدم عدميفيفيفيف            ولو ٔانه ِمث�ولو ٔانه ِمث�ولو ٔانه ِمث�ولو ٔانه ِمث�((((
    ))))الفتئاتـه عـىل ويل أالمـرالفتئاتـه عـىل ويل أالمـرالفتئاتـه عـىل ويل أالمـرالفتئاتـه عـىل ويل أالمـر    ويعذر قاتـل ويعذر قاتـل ويعذر قاتـل ويعذر قاتـل ((((: : : : 4لنسـبة لعصمة املقتول، لكن يعذر، قال4لنسـبة لعصمة املقتول، لكن يعذر، قال4لنسـبة لعصمة املقتول، لكن يعذر، قال4لنسـبة لعصمة املقتول، لكن يعذر، قال

ليس الٓحاد الناس من يقمي احلد عىل الناس، لكن اÓي يقمي احلدود هو احلامك، وال ليس الٓحاد الناس من يقمي احلد عىل الناس، لكن اÓي يقمي احلدود هو احلامك، وال ليس الٓحاد الناس من يقمي احلد عىل الناس، لكن اÓي يقمي احلدود هو احلامك، وال ليس الٓحاد الناس من يقمي احلد عىل الناس، لكن اÓي يقمي احلدود هو احلامك، وال 
        . . . . يكون من غري احلامكيكون من غري احلامكيكون من غري احلامكيكون من غري احلامك

 املاكفـأة لـيس معناهـا يف الغـىن والفقـر، وال معناهـا يف النـسب  املاكفـأة لـيس معناهـا يف الغـىن والفقـر، وال معناهـا يف النـسب  املاكفـأة لـيس معناهـا يف الغـىن والفقـر، وال معناهـا يف النـسب  املاكفـأة لـيس معناهـا يف الغـىن والفقـر، وال معناهـا يف النـسب ))))املاكفـأةاملاكفـأةاملاكفـأةاملاكفـأة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث((((
        ....واحلسب والرشف، الواحلسب والرشف، الواحلسب والرشف، الواحلسب والرشف، ال

        ؟؟؟؟ املاكفأة املاكفأة املاكفأة املاكفأةما معىنما معىنما معىنما معىن----::::سسسس

4ٕالسـالم، ٔاو احلريـة ٔاو املـô، 4ٕالسـالم، ٔاو احلريـة ٔاو املـô، 4ٕالسـالم، ٔاو احلريـة ٔاو املـô، 4ٕالسـالم، ٔاو احلريـة ٔاو املـô،              بأن ال يفضل القاتل املقتول حال اجلنايـة بأن ال يفضل القاتل املقتول حال اجلنايـة بأن ال يفضل القاتل املقتول حال اجلنايـة بأن ال يفضل القاتل املقتول حال اجلنايـة:::: املاكفأة املاكفأة املاكفأة املاكفأة
        ....))))يف قول االٔكرثيف قول االٔكرثيف قول االٔكرثيف قول االٔكرث            يقتل املسمل ولو عبدًا 4لاكفر ولو حراً يقتل املسمل ولو عبدًا 4لاكفر ولو حراً يقتل املسمل ولو عبدًا 4لاكفر ولو حراً يقتل املسمل ولو عبدًا 4لاكفر ولو حراً     فال فال فال فال 

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔ؟؟؟؟ مع ا�ليل مع ا�ليل مع ا�ليل مع ا�ليلنسان مسمل قتل ٕانسان اكفر، هل هذا املسمل يقتل به،نسان مسمل قتل ٕانسان اكفر، هل هذا املسمل يقتل به،نسان مسمل قتل ٕانسان اكفر، هل هذا املسمل يقتل به،نسان مسمل قتل ٕانسان اكفر، هل هذا املسمل يقتل به،لو ٔان إ لو ٔان إ لو ٔان إ لو ٔان إ ::::مسا        

        ::::املساÒٔ خمتلف فهيااملساÒٔ خمتلف فهيااملساÒٔ خمتلف فهيااملساÒٔ خمتلف فهيا

        ....ال يقتل به، ال يقتل به، ال يقتل به، ال يقتل به، ::::امجلاهري من الشافعية واحلناب¹ واملالكيةامجلاهري من الشافعية واحلناب¹ واملالكيةامجلاهري من الشافعية واحلناب¹ واملالكيةامجلاهري من الشافعية واحلناب¹ واملالكية

        ....يقتل به، نفس مع نفسيقتل به، نفس مع نفسيقتل به، نفس مع نفسيقتل به، نفس مع نفس: : : :  قال قال قال قال----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----ٔابو حنيفة ٔابو حنيفة ٔابو حنيفة ٔابو حنيفة 

وهـذا وهـذا وهـذا وهـذا » » » » ال يقتـل مـسمل باكفـرال يقتـل مـسمل باكفـرال يقتـل مـسمل باكفـرال يقتـل مـسمل باكفـر « « « «::::ا�ليـلا�ليـلا�ليـلا�ليـل     لكن الصواب جاء فهيا حديث، لكن الصواب جاء فهيا حديث، لكن الصواب جاء فهيا حديث، لكن الصواب جاء فهيا حديث،:::: الشارح الشارح الشارح الشارح
        . . . .  ٔاكرث ٔاهل العمل ٔاكرث ٔاهل العمل ٔاكرث ٔاهل العمل ٔاكرث ٔاهل العملöمöمöمöم
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 هـذا  هـذا  هـذا  هـذا ))))    »»»»باكفـرباكفـرباكفـرباكفـر            املسلمون تتاكفأ دماؤمه، ويسعى بـذمهتم ٔادnمه، وال يقتـل مـؤمناملسلمون تتاكفأ دماؤمه، ويسعى بـذمهتم ٔادnمه، وال يقتـل مـؤمناملسلمون تتاكفأ دماؤمه، ويسعى بـذمهتم ٔادnمه، وال يقتـل مـؤمناملسلمون تتاكفأ دماؤمه، ويسعى بـذمهتم ٔادnمه، وال يقتـل مـؤمن««««
 Òٔنــص يف املــسا Òٔنــص يف املــسا Òٔنــص يف املــسا Òٔرواه ٔامحــد ؤابــو داود وحصحــه الــشـيخ رواه ٔامحــد ؤابــو داود وحصحــه الــشـيخ رواه ٔامحــد ؤابــو داود وحصحــه الــشـيخ رواه ٔامحــد ؤابــو داود وحصحــه الــشـيخ     » » » » ال يقتــل مــؤمن باكفــرال يقتــل مــؤمن باكفــرال يقتــل مــؤمن باكفــرال يقتــل مــؤمن باكفــر««««نــص يف املــسا

        . . . . أاللباينأاللباينأاللباينأاللباين

ٔان ٔان ٔان ٔان : : : : من الـسـنةمن الـسـنةمن الـسـنةمن الـسـنة            وعن عيلوعن عيلوعن عيلوعن عيل. . . . رواه البخاري ؤابو داودرواه البخاري ؤابو داودرواه البخاري ؤابو داودرواه البخاري ؤابو داود            ال يقتل مسمل باكفرال يقتل مسمل باكفرال يقتل مسمل باكفرال يقتل مسمل باكفر            ويف لفظويف لفظويف لفظويف لفظ((((
 الشـيخ أاللباين يقول ضعيف، يغين عنه احلـديث  الشـيخ أاللباين يقول ضعيف، يغين عنه احلـديث  الشـيخ أاللباين يقول ضعيف، يغين عنه احلـديث  الشـيخ أاللباين يقول ضعيف، يغين عنه احلـديث ))))رواه ٔامحدرواه ٔامحدرواه ٔامحدرواه ٔامحد            مؤمن باكفرمؤمن باكفرمؤمن باكفرمؤمن باكفر            تلتلتلتلال يق ال يق ال يق ال يق 

املاكفأة مبعىن ٕانسان قاطع طريق، قطاع املاكفأة مبعىن ٕانسان قاطع طريق، قطاع املاكفأة مبعىن ٕانسان قاطع طريق، قطاع املاكفأة مبعىن ٕانسان قاطع طريق، قطاع :  :  :  :  السابق، البد من املاكفأة، فيه نظرة ٔاخرىالسابق، البد من املاكفأة، فيه نظرة ٔاخرىالسابق، البد من املاكفأة، فيه نظرة ٔاخرىالسابق، البد من املاكفأة، فيه نظرة ٔاخرى
Åَمـا َجـَزاُء ﴿﴿﴿﴿: : : : الطريق ربنا ذكرمه يف القرآن، وذكرمه يف سورة املائدة، وذكر حمكهمالطريق ربنا ذكرمه يف القرآن، وذكرمه يف سورة املائدة، وذكر حمكهمالطريق ربنا ذكرمه يف القرآن، وذكرمه يف سورة املائدة، وذكر حمكهمالطريق ربنا ذكرمه يف القرآن، وذكرمه يف سورة املائدة، وذكر حمكهم ن

Ã
Åَمـا َجـَزاُء ا ن
Ã
Åَمـا َجـَزاُء ا ن
Ã
Åَمـا َجـَزاُء ا ن
Ã
ا

اِربُوَن ا يَن ُحيَ ِ ÅÓاِربُوَن اا يَن ُحيَ ِ ÅÓاِربُوَن اا يَن ُحيَ ِ ÅÓاِربُوَن اا يَن ُحيَ ِ ÅÓَع ا Åْو تُقَطÂُبوا اÅ Åلُوا اÂْو يَُصل َ َوَرُسوOَُ َويَْسَعْوَن ِيف اْالÂْرِض فََساًدا اÂن يُقَت Åþ َع Åْو تُقَطÂُبوا اÅ Åلُوا اÂْو يَُصل َ َوَرُسوOَُ َويَْسَعْوَن ِيف اْالÂْرِض فََساًدا اÂن يُقَت Åþ َع Åْو تُقَطÂُبوا اÅ Åلُوا اÂْو يَُصل َ َوَرُسوOَُ َويَْسَعْوَن ِيف اْالÂْرِض فََساًدا اÂن يُقَت Åþ َع Åْو تُقَطÂُبوا اÅ Åلُوا اÂْو يَُصل َ َوَرُسوOَُ َويَْسَعْوَن ِيف اْالÂْرِض فََساًدا اÂن يُقَت Åþ
نَْيـا َولَهُـْم ِيف  َ لَهُـْم ِخـْزٌي ِيف ا�¿ نَْيـا َولَهُـْم ِيف ِ َ لَهُـْم ِخـْزٌي ِيف ا�¿ نَْيـا َولَهُـْم ِيف ِ َ لَهُـْم ِخـْزٌي ِيف ا�¿ نَْيـا َولَهُـْم ِيف ِ ْن ِخَالٍف اÂْو يُنَفْوا ِمَن اْالÂْرِض َذ���ِ�َ لَهُـْم ِخـْزٌي ِيف ا�¿ ْن ِخَالٍف اÂْو يُنَفْوا ِمَن اْالÂْرِض َذِ ْن ِخَالٍف اÂْو يُنَفْوا ِمَن اْالÂْرِض َذِ ْن ِخَالٍف اÂْو يُنَفْوا ِمَن اْالÂْرِض َذِ ِّّ اÂيِْدِهيْم َواÂْرُجلُهُم ماÂيِْدِهيْم َواÂْرُجلُهُم ماÂيِْدِهيْم َواÂْرُجلُهُم ماÂيِْدِهيْم َواÂْرُجلُهُم ّمّ

الÅ ****    اْالِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي اْالِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي اْالِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي اْالِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي 
Ã
الÅ ا
Ã
الÅ ا
Ã
الÅ ا
Ã
َ غَُفوٌر ا Åþا ÅنÂْم فَاعْلَُموا ا بُوا ِمن قَْبِل اÂن تَْقِدُروا عَلَْهيِ َ غَُفوٌر َ Åþا ÅنÂْم فَاعْلَُموا ا بُوا ِمن قَْبِل اÂن تَْقِدُروا عَلَْهيِ َ غَُفوٌر َ Åþا ÅنÂْم فَاعْلَُموا ا بُوا ِمن قَْبِل اÂن تَْقِدُروا عَلَْهيِ َ غَُفوٌر َ Åþا ÅنÂْم فَاعْلَُموا ا يَن ���َ�بُوا ِمن قَْبِل اÂن تَْقِدُروا عَلَْهيِ ِ ÅÓيَن  ا ِ ÅÓيَن  ا ِ ÅÓيَن  ا ِ ÅÓا 

        ]. ]. ]. ]. ٣٤٣٤٣٤٣٤ ،  ،  ،  ، ٣٣٣٣٣٣٣٣: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾  ﴾  ﴾  ﴾  رÅِحميٌ رÅِحميٌ رÅِحميٌ رÅِحميٌ 

Òٔمسا Òٔمسا Òٔمسا Òٔواكن  واكن  واكن  واكن  من قطاع الطريق يعتدوا عىل الناس يسلبوا ٔامـواهلم ويقتلـوهنم من قطاع الطريق يعتدوا عىل الناس يسلبوا ٔامـواهلم ويقتلـوهنم من قطاع الطريق يعتدوا عىل الناس يسلبوا ٔامـواهلم ويقتلـوهنم من قطاع الطريق يعتدوا عىل الناس يسلبوا ٔامـواهلم ويقتلـوهنممجممجممجممجموعةوعةوعةوعة:::: مسا 
        ؟؟؟؟قتل بهقتل بهقتل بهقتل بههل ي هل ي هل ي هل ي اكن يف احلرابة،اكن يف احلرابة،اكن يف احلرابة،اكن يف احلرابة،و و و و  مسمل،  مسمل،  مسمل،  مسمل، اÓي قت�اÓي قت�اÓي قت�اÓي قت�ففففمن املقتولني نرصاين، من املقتولني نرصاين، من املقتولني نرصاين، من املقتولني نرصاين، 

        .... يقام عليه احلد وهو حد احلرابة، حد احلرابة عىل حسب ما يراه احلامك يقام عليه احلد وهو حد احلرابة، حد احلرابة عىل حسب ما يراه احلامك يقام عليه احلد وهو حد احلرابة، حد احلرابة عىل حسب ما يراه احلامك يقام عليه احلد وهو حد احلرابة، حد احلرابة عىل حسب ما يراه احلامك:::: اجلواب اجلواب اجلواب اجلواب

Òٔمسا Òٔمسا Òٔمسا Òٔ؟؟؟؟ن ٕانسان مسمل قتل ٕانسان غري مسمل يف غري احلرابة ن ٕانسان مسمل قتل ٕانسان غري مسمل يف غري احلرابة ن ٕانسان مسمل قتل ٕانسان غري مسمل يف غري احلرابة ن ٕانسان مسمل قتل ٕانسان غري مسمل يف غري احلرابة أ أ أ أ  لو  لو  لو  لو :::: مسا        

 فنفرق بـني صـورة  فنفرق بـني صـورة  فنفرق بـني صـورة  فنفرق بـني صـورة ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----ال يقتل به لنص حديث النيب ال يقتل به لنص حديث النيب ال يقتل به لنص حديث النيب ال يقتل به لنص حديث النيب ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    
        . . . . احلرابة وصورة غري احلرابةاحلرابة وصورة غري احلرابةاحلرابة وصورة غري احلرابةاحلرابة وصورة غري احلرابة

ِ َوالَْعْبـُد 4ِلَْعْبـِد ِ َوالَْعْبـُد 4ِلَْعْبـِد ِ َوالَْعْبـُد 4ِلَْعْبـِد ِ َوالَْعْبـُد 4ِلَْعْبـِد ﴿﴿﴿﴿: : : : لقـوO تعـاىللقـوO تعـاىللقـوO تعـاىللقـوO تعـاىل            ولـو مـسلامً ولـو مـسلامً ولـو مـسلامً ولـو مـسلامً              ذميًا 4لعبـد ذميًا 4لعبـد ذميًا 4لعبـد ذميًا 4لعبـدوال احلر ولووال احلر ولووال احلر ولووال احلر ولو(((( ّّ  الُْحـر¿ 4ِلُْحـر الُْحـر¿ 4ِلُْحـر الُْحـر¿ 4ِلُْحـر الُْحـر¿ 4ِلُْحـّرّ
ننننىثىثىثَىث َ َ َ  		 ننننىثىثىثَىث 4ِْالَ 4ِْالَ 4ِْالَ 4ِْال		 		         ....])])])])١١١١٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة     [  [  [  [      ﴾ ﴾ ﴾ ﴾َواْالَواْالَواْالَواْال		

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔ؟؟؟؟ مع ا�ليل مع ا�ليل مع ا�ليل مع ا�ليللو عبد مسمل قتل ٕانسان حر، هل يقتل به العبد ٔاو اللو عبد مسمل قتل ٕانسان حر، هل يقتل به العبد ٔاو اللو عبد مسمل قتل ٕانسان حر، هل يقتل به العبد ٔاو اللو عبد مسمل قتل ٕانسان حر، هل يقتل به العبد ٔاو ال::::مسا        

ِ َوالَْعْبُد 4ِلَْعْبدِ ِ َوالَْعْبُد 4ِلَْعْبدِ ِ َوالَْعْبُد 4ِلَْعْبدِ ِ َوالَْعْبُد 4ِلَْعْبدِ ﴿﴿﴿﴿: : : : لقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىل ّّ ننننىثىثىثَىث َ َ َ  الُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحّرّ 		 ننننىثىثىثَىث 4ِْالَ 4ِْالَ 4ِْالَ 4ِْال		 		         ....])])])])١١١١٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة     [  [  [  [      ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواْال َواْال َواْال َواْال		

 الـشـيخ أاللبـاين يقـول  الـشـيخ أاللبـاين يقـول  الـشـيخ أاللبـاين يقـول  الـشـيخ أاللبـاين يقـول ))))رواه ٔامحـدرواه ٔامحـدرواه ٔامحـدرواه ٔامحـد        من السـنة ٔان ال يقتل حر بعبـدمن السـنة ٔان ال يقتل حر بعبـدمن السـنة ٔان ال يقتل حر بعبـدمن السـنة ٔان ال يقتل حر بعبـد: : : : عيلعيلعيلعيل    ولقول ولقول ولقول ولقول ((((    
        . . . . ضعيف جًداضعيف جًداضعيف جًداضعيف جًدا
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        . . . . الشـيخ أاللباين قال ضعيفالشـيخ أاللباين قال ضعيفالشـيخ أاللباين قال ضعيفالشـيخ أاللباين قال ضعيف) ) ) ) رواه ا�ارقطينرواه ا�ارقطينرواه ا�ارقطينرواه ا�ارقطين. . . . وعن ابن  عباس مرفوعًا مث�وعن ابن  عباس مرفوعًا مث�وعن ابن  عباس مرفوعًا مث�وعن ابن  عباس مرفوعًا مث�((((

        ؟؟؟؟ قتل ذٌيم حٌر عبدًا مسلامً  قتل ذٌيم حٌر عبدًا مسلامً  قتل ذٌيم حٌر عبدًا مسلامً  قتل ذٌيم حٌر عبدًا مسلامً ماذا لوماذا لوماذا لوماذا لو: : : : سسسس

بنقضه بنقضه بنقضه بنقضه             وٕان قتل ذٌيم حٌر عبداً مسلامً فعليه قوٕان قتل ذٌيم حٌر عبداً مسلامً فعليه قوٕان قتل ذٌيم حٌر عبداً مسلامً فعليه قوٕان قتل ذٌيم حٌر عبداً مسلامً فعليه قميميميميته، ويقتلته، ويقتلته، ويقتلته، ويقتل: : : : الاكيفالاكيفالاكيفالاكيف            يفيفيفيف    ةةةةقال ابن قدامقال ابن قدامقال ابن قدامقال ابن قدام    ((((
 ٕان قتل ذيم حر عبًدا مسلًما، اÓي قتل هذا ذيم وحر، قتل عبد مسمل،  ٕان قتل ذيم حر عبًدا مسلًما، اÓي قتل هذا ذيم وحر، قتل عبد مسمل،  ٕان قتل ذيم حر عبًدا مسلًما، اÓي قتل هذا ذيم وحر، قتل عبد مسمل،  ٕان قتل ذيم حر عبًدا مسلًما، اÓي قتل هذا ذيم وحر، قتل عبد مسمل، ))))العهدالعهدالعهدالعهد

هل هنـا االٓن فيـه مـسمل وفيـه اكفـر، وفيـه يشء آخـر، هـو حـر اÓي هـو اÓيم هل هنـا االٓن فيـه مـسمل وفيـه اكفـر، وفيـه يشء آخـر، هـو حـر اÓي هـو اÓيم هل هنـا االٓن فيـه مـسمل وفيـه اكفـر، وفيـه يشء آخـر، هـو حـر اÓي هـو اÓيم هل هنـا االٓن فيـه مـسمل وفيـه اكفـر، وفيـه يشء آخـر، هـو حـر اÓي هـو اÓيم 
، لكن يدفع الق، لكن يدفع الق، لكن يدفع الق، لكن يدفع القميميميمية، يُنظر ة، يُنظر ة، يُنظر ة، يُنظر م ال؟م ال؟م ال؟م ال؟اÓيم، نقت� أ اÓيم، نقت� أ اÓيم، نقت� أ اÓيم، نقت� أ  نقتل  نقتل  نقتل  نقتل هلهلهلهلواملسمل هذا عبد، نقتل من؟واملسمل هذا عبد، نقتل من؟واملسمل هذا عبد، نقتل من؟واملسمل هذا عبد، نقتل من؟

    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنهمك قمك قمك قمك قميميميمية هذا العبد، ندفعها لسـيده، وبعد ما ندفعها نقت�، ملاذا نقت�؟ ليشء آخر ة هذا العبد، ندفعها لسـيده، وبعد ما ندفعها نقت�، ملاذا نقت�؟ ليشء آخر ة هذا العبد، ندفعها لسـيده، وبعد ما ندفعها نقت�، ملاذا نقت�؟ ليشء آخر ة هذا العبد، ندفعها لسـيده، وبعد ما ندفعها نقت�، ملاذا نقت�؟ ليشء آخر 
 مسمل، فيه عهد بيننا وبينمك، ملـاذا  مسمل، فيه عهد بيننا وبينمك، ملـاذا  مسمل، فيه عهد بيننا وبينمك، ملـاذا  مسمل، فيه عهد بيننا وبينمك، ملـاذا نقنقنقنقضضضض العهد، ٔان العهد، ٔان العهد، ٔان العهد، ٔانتتتت ذيم هيودي ٔاو نرصاين يف ب ذيم هيودي ٔاو نرصاين يف ب ذيم هيودي ٔاو نرصاين يف ب ذيم هيودي ٔاو نرصاين يف ب

        ....تفتأت عليه، يبقى يقتل من 4ب آخرتفتأت عليه، يبقى يقتل من 4ب آخرتفتأت عليه، يبقى يقتل من 4ب آخرتفتأت عليه، يبقى يقتل من 4ب آخر

بنقـضه بنقـضه بنقـضه بنقـضه             حٌر عبـدًا مـسلامً فعليـه قحٌر عبـدًا مـسلامً فعليـه قحٌر عبـدًا مـسلامً فعليـه قحٌر عبـدًا مـسلامً فعليـه قميميميميتـه، ويقتـلتـه، ويقتـلتـه، ويقتـلتـه، ويقتـلوٕان قتل ذٌيم وٕان قتل ذٌيم وٕان قتل ذٌيم وٕان قتل ذٌيم ((((: : : : ����ÓÓÓÓ قال يف الاكيف قال يف الاكيف قال يف الاكيف قال يف الاكيف
        . . . . ))))العهدالعهدالعهدالعهد

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔهل يقتل املاكتب بعبده احلر ٕاذا قت�؟هل يقتل املاكتب بعبده احلر ٕاذا قت�؟هل يقتل املاكتب بعبده احلر ٕاذا قت�؟هل يقتل املاكتب بعبده احلر ٕاذا قت�؟    ::::مسا        

 طبًعا هذه الـصورة غـري موجـود،  طبًعا هذه الـصورة غـري موجـود،  طبًعا هذه الـصورة غـري موجـود،  طبًعا هذه الـصورة غـري موجـود، ))))     ٔالنه ما ٔالنه ما ٔالنه ما ٔالنه ما���� رقبة، ٔاشـبه احلر رقبة، ٔاشـبه احلر رقبة، ٔاشـبه احلر رقبة، ٔاشـبه احلر    وال املاكتب بعبدهوال املاكتب بعبدهوال املاكتب بعبدهوال املاكتب بعبده((((
ولكن نذكرها، ٔالنه ذكرها هنا، املاكتب بعبد، املاكتب هنا تعريفه، ٕانه عبـد يـسعى ولكن نذكرها، ٔالنه ذكرها هنا، املاكتب بعبد، املاكتب هنا تعريفه، ٕانه عبـد يـسعى ولكن نذكرها، ٔالنه ذكرها هنا، املاكتب بعبد، املاكتب هنا تعريفه، ٕانه عبـد يـسعى ولكن نذكرها، ٔالنه ذكرها هنا، املاكتب بعبد، املاكتب هنا تعريفه، ٕانه عبـد يـسعى 

        . . . . ر رقبتهر رقبتهر رقبتهر رقبتهيف يف يف يف حتحتحتحتريريريري

ال، وال املاكتب بعبده ٔالنه ال، وال املاكتب بعبده ٔالنه ال، وال املاكتب بعبده ٔالنه ال، وال املاكتب بعبده ٔالنه : : : : هذا املاكتب اشهذا املاكتب اشهذا املاكتب اشهذا املاكتب اشرترترترتى عبد، مث قت�، هل يقتل به؟ يقالى عبد، مث قت�، هل يقتل به؟ يقالى عبد، مث قت�، هل يقتل به؟ يقالى عبد، مث قت�، هل يقتل به؟ يقال
        ....ماماماما���� رقبة ٔاشـبه احلر، لكن عليه الق رقبة ٔاشـبه احلر، لكن عليه الق رقبة ٔاشـبه احلر، لكن عليه الق رقبة ٔاشـبه احلر، لكن عليه القميميميمية، يدفع قة، يدفع قة، يدفع قة، يدفع قميميميمية هذا العبدة هذا العبدة هذا العبدة هذا العبد

        ؟؟؟؟ فقت� فقت� فقت� فقت� ٔاو ٔا4ه ٔاو ٔا4ه ٔاو ٔا4ه ٔاو ٔا4هماذا لو مô احلر ٔاخاهماذا لو مô احلر ٔاخاهماذا لو مô احلر ٔاخاهماذا لو مô احلر ٔاخاه

))))O حمرم ٍO حمرم ٍO حمرم ٍO يعـين  يعـين  يعـين  يعـين ::::عـىنعـىنعـىنعـىن امل امل امل امل    ))))    يقتل به كغريه من عبيـدهيقتل به كغريه من عبيـدهيقتل به كغريه من عبيـدهيقتل به كغريه من عبيـده            ٔالنه ملكه، فالٔالنه ملكه، فالٔالنه ملكه، فالٔالنه ملكه، فال            ولو اكن ذا رولو اكن ذا رولو اكن ذا رولو اكن ذا رمحمحمحٍمح حمرم 
        . . . . احلر لو مô ٔاخاه مثًال ٔاو ٔا4ه، احلمك هنا يعتق عليه، وال يقتل بهاحلر لو مô ٔاخاه مثًال ٔاو ٔا4ه، احلمك هنا يعتق عليه، وال يقتل بهاحلر لو مô ٔاخاه مثًال ٔاو ٔا4ه، احلمك هنا يعتق عليه، وال يقتل بهاحلر لو مô ٔاخاه مثًال ٔاو ٔا4ه، احلمك هنا يعتق عليه، وال يقتل به

         مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟ مع ا�ليل؟، قتل امرٔاة مسلمة، قتل امرٔاة مسلمة، قتل امرٔاة مسلمة، قتل امرٔاة مسلمة مسلام مسلام مسلام مسلامالالالاللو ٔان رجلو ٔان رجلو ٔان رجلو ٔان رج ماذا  ماذا  ماذا  ماذا 

لـو ٔان رجـل لـو ٔان رجـل لـو ٔان رجـل لـو ٔان رجـل ::::صـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔ    ))))    4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔانىثىثىثىث            ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ((((
 امرٔاة قتل امرٔاة قتل امرٔاة قتل امرٔاة قتلتتتت    والعكس ٔان قتلوالعكس ٔان قتلوالعكس ٔان قتلوالعكس ٔان قتلتتتت    مسمل، قتل امرٔاة مسلمة، هذا الرجل يقتل 4ملرٔاة، مسمل، قتل امرٔاة مسلمة، هذا الرجل يقتل 4ملرٔاة، مسمل، قتل امرٔاة مسلمة، هذا الرجل يقتل 4ملرٔاة، مسمل، قتل امرٔاة مسلمة، هذا الرجل يقتل 4ملرٔاة، 
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        . . . . رجل تقتل بهرجل تقتل بهرجل تقتل بهرجل تقتل به

ْم ﴿﴿﴿﴿: : : : لقـوO تعـاىللقـوO تعـاىللقـوO تعـاىللقـوO تعـاىل    ، ، ، ، 4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔان4حلر املسمل، ولو ٔانىثىثىثىث            ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً ويقتل احلر املسمل، ولو ذكراً (((( ْم َوَكَتبْنَـا عَلَـْهيِ ْم َوَكَتبْنَـا عَلَـْهيِ ْم َوَكَتبْنَـا عَلَـْهيِ َوَكَتبْنَـا عَلَـْهيِ
 ِ  ِِ ِّّ نÅ 4ِلـّسّ نÅ 4ِلـسِ نÅ 4ِلـسِ نÅ 4ِلـسِ ِّّ ُذِن َوالـسُذِن َوالـسُذِن َوالـسُذِن َوالـّسّ 		 ُذَن 4ِْالُذَن 4ِْالُذَن 4ِْالُذَن 4ِْال		 		 ِّّ ِ ِ ِ ِفهيَا اÂنÅ النÅْفَس 4ِلنÅْفِس َوالَْعْنيَ 4ِلَْعْنيِ َواْالÂنَف 4ِْالÂنِف َواْالِفهيَا اÂنÅ النÅْفَس 4ِلنÅْفِس َوالَْعْنيَ 4ِلَْعْنيِ َواْالÂنَف 4ِْالÂنِف َواْالِفهيَا اÂنÅ النÅْفَس 4ِلنÅْفِس َوالَْعْنيَ 4ِلَْعْنيِ َواْالÂنَف 4ِْالÂنِف َواْالِفهيَا اÂنÅ النÅْفَس 4ِلنÅْفِس َوالَْعْنيَ 4ِلَْعْنيِ َواْالÂنَف 4ِْالÂنِف َواْال		 نننّنّ

		ولَئَِك ُمهُ ولَئَِك ُمهُ ولَئَِك ُمهُ ولَئَِك ُمهُ  		 ُ فَا Åþفَاَزَل ا ُ Åþفَاَزَل ا ُ Åþفَاَزَل ا ُ Åþننننَزَل ا Âُمك ِبَما ا Åْم َحيْ ُ َوَمن ل ÅO اَرٌةÅَق ِبِه فَهَُو َكف Åَوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن تََصدÂُمك ِبَما ا Åْم َحيْ ُ َوَمن ل ÅO اَرٌةÅَق ِبِه فَهَُو َكف Åَوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن تََصدÂُمك ِبَما ا Åْم َحيْ ُ َوَمن ل ÅO اَرٌةÅَق ِبِه فَهَُو َكف Åَوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن تََصدÂُمك ِبَما ا Åْم َحيْ ُ َوَمن ل ÅO اَرٌةÅَق ِبِه فَهَُو َكف Åَوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن تََصد
اِلُمونَ  Åاِلُمونَ الظ Åاِلُمونَ الظ Åاِلُمونَ الظ Å٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الظ[[[[تعاىل Oتعاىل، وقو Oتعاىل، وقو Oتعاىل، وقو Oالُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحر الُْحر¿ 4ِلُْحرِّّّّ ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿: : : : ، وقو  ﴾  ﴾  ﴾  ﴾     ] ] ] ]     ١١١١٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[    ....        

ميميميمين ٔان الرجـل يقتـل 4ملـرٔاةن ٔان الرجـل يقتـل 4ملـرٔاةن ٔان الرجـل يقتـل 4ملـرٔاةن ٔان الرجـل يقتـل 4ملـرٔاةكتب ٕاىل ٔاهكتب ٕاىل ٔاهكتب ٕاىل ٔاهكتب ٕاىل ٔاه««««: : : : ����النيب النيب النيب النيب     وعن معرو بن حزم ٔان وعن معرو بن حزم ٔان وعن معرو بن حزم ٔان وعن معرو بن حزم ٔان          »»»»ل ال ال ال اللللــــ
        ....رواه النسارواه النسارواه النسارواه النسايئيئيئيئ    

: : : : من فعـل هـذا بـكمن فعـل هـذا بـكمن فعـل هـذا بـكمن فعـل هـذا بـك: : : : رض رٔاس جارية بني رض رٔاس جارية بني رض رٔاس جارية بني رض رٔاس جارية بني جحجحجحجحرين، فقيل لهارين، فقيل لهارين، فقيل لهارين، فقيل لها    ٔان هيودpً ٔان هيودpً ٔان هيودpً ٔان هيودpً     ««««        ٔانسٔانسٔانسٔانس    وعن وعن وعن وعن 
ااااللللهيودي، فأومأت برٔاسها، هيودي، فأومأت برٔاسها، هيودي، فأومأت برٔاسها، هيودي، فأومأت برٔاسها، جفجفجفجفيء بـه فـاعيء بـه فـاعيء بـه فـاعيء بـه فـاعرترترترتف، فـأمر بـه ف، فـأمر بـه ف، فـأمر بـه ف، فـأمر بـه     حىت حىت حىت حىت مسمسمسمسي ي ي ي     ٔاو فالن؟ ٔاو فالن؟ ٔاو فالن؟ ٔاو فالن؟             فالنفالنفالنفالن
        .... رض ٔاي رضب رض ٔاي رضب رض ٔاي رضب رض ٔاي رضب))))رواه امجلاعةرواه امجلاعةرواه امجلاعةرواه امجلاعة    » » » »     حبحبحبحبجرينجرينجرينجرين     فرض رٔاسه  فرض رٔاسه  فرض رٔاسه  فرض رٔاسه ����النيب النيب النيب النيب 

 خشـص هيـودي، قتـل امـرٔاة عـىل ٔاوضـاح، اكن معهـا قـرط ٔاو  خشـص هيـودي، قتـل امـرٔاة عـىل ٔاوضـاح، اكن معهـا قـرط ٔاو  خشـص هيـودي، قتـل امـرٔاة عـىل ٔاوضـاح، اكن معهـا قـرط ٔاو  خشـص هيـودي، قتـل امـرٔاة عـىل ٔاوضـاح، اكن معهـا قـرط ٔاو ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديثمعىن هذا معىن هذا معىن هذا معىن هذا 
ذهب اكن يريد ٔان يأخـذه يـذهب اكن يريد ٔان يأخـذه يـذهب اكن يريد ٔان يأخـذه يـذهب اكن يريد ٔان يأخـذه يـرسرسرسرسقه، رضقه، رضقه، رضقه، رضهبهبهبهبـا ٔاوقعهـا عـىل أالرض، ؤاـا ٔاوقعهـا عـىل أالرض، ؤاـا ٔاوقعهـا عـىل أالرض، ؤاـا ٔاوقعهـا عـىل أالرض، ؤاىتىتىتىت    حبحبحبحبجـر فظـل جـر فظـل جـر فظـل جـر فظـل 
يرضيرضيرضيرضهبهبهبهبا عىل رٔاسها ٕاىل ٔان اكدت ا عىل رٔاسها ٕاىل ٔان اكدت ا عىل رٔاسها ٕاىل ٔان اكدت ا عىل رٔاسها ٕاىل ٔان اكدت ختختختختررررجججج الروح، فاكنوا يذكروا للمرٔاة من اÓي رضبك  الروح، فاكنوا يذكروا للمرٔاة من اÓي رضبك  الروح، فاكنوا يذكروا للمرٔاة من اÓي رضبك  الروح، فاكنوا يذكروا للمرٔاة من اÓي رضبك 

فعل به مثل ما فعل به مثل ما فعل به مثل ما فعل به مثل ما  ٔاخذه و  ٔاخذه و  ٔاخذه و  ٔاخذه و ����فالن ٔاو فالن حىت فالن ٔاو فالن حىت فالن ٔاو فالن حىت فالن ٔاو فالن حىت مسمسمسمسي اي اي اي اللللهيودي فأومأت برٔاسها فالنيب هيودي فأومأت برٔاسها فالنيب هيودي فأومأت برٔاسها فالنيب هيودي فأومأت برٔاسها فالنيب 
        ....فعل 4ملرٔاة،فعل 4ملرٔاة،فعل 4ملرٔاة،فعل 4ملرٔاة،

Òوجه ا�الÒوجه ا�الÒوجه ا�الÒخمتلـف فهيـا ٔانٔانٔانٔان: : : : وجه ا�ال Òٔخمتلـف فهيـا ا، وهذه مـسا Òٔخمتلـف فهيـا ا، وهذه مـسا Òٔخمتلـف فهيـا ا، وهذه مـسا Òٔإالنسان يقتل عىل الصفة اليت قتل  إالنسان يقتل عىل الصفة اليت قتل  إالنسان يقتل عىل الصفة اليت قتل  إالنسان يقتل عىل الصفة اليت قتل هبهبهبهبا، وهذه مـسا 
بني ٔاهل العمل، هل يقتل إالنسان 4لسـيف، ٔاو عىل حسب القتل اليت قتلـبني ٔاهل العمل، هل يقتل إالنسان 4لسـيف، ٔاو عىل حسب القتل اليت قتلـبني ٔاهل العمل، هل يقتل إالنسان 4لسـيف، ٔاو عىل حسب القتل اليت قتلـبني ٔاهل العمل، هل يقتل إالنسان 4لسـيف، ٔاو عىل حسب القتل اليت قتلـتتتت    هبهبهبهبـا ـا ـا ـا 

        . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----تقتل تقتل تقتل تقتل هبهبهبهبا؟ سـنذكرها بعد قليل ا؟ سـنذكرها بعد قليل ا؟ سـنذكرها بعد قليل ا؟ سـنذكرها بعد قليل 

        . . . . ملرٔاة واملرٔاة تقتل 4لرجلملرٔاة واملرٔاة تقتل 4لرجلملرٔاة واملرٔاة تقتل 4لرجلملرٔاة واملرٔاة تقتل 4لرجليسـتدل يسـتدل يسـتدل يسـتدل هبهبهبهبذا احلديث عىل ٔان الرجل يقتل 4ذا احلديث عىل ٔان الرجل يقتل 4ذا احلديث عىل ٔان الرجل يقتل 4ذا احلديث عىل ٔان الرجل يقتل 4و و و و 

        ؟؟؟؟ املسمل  املسمل  املسمل  املسمل  4لرقيق 4لرقيق 4لرقيق 4لرقيق يقتل الرقيق يقتل الرقيق يقتل الرقيق يقتل الرقيقهلهلهلهل

املـسمل ولـو ٔانـاملـسمل ولـو ٔانـاملـسمل ولـو ٔانـاملـسمل ولـو ٔانـىثىثىثىث، وٕان ، وٕان ، وٕان ، وٕان             يقتل الرقيق املسمل ولو ذكرًا 4لرقيـقيقتل الرقيق املسمل ولو ذكرًا 4لرقيـقيقتل الرقيق املسمل ولو ذكرًا 4لرقيـقيقتل الرقيق املسمل ولو ذكرًا 4لرقيـق: : : : يعينيعينيعينيعين            والرقيق كذوالرقيق كذوالرقيق كذوالرقيق كذ����((((
َوالَْعْبـُد َوالَْعْبـُد َوالَْعْبـُد َوالَْعْبـُد ﴿﴿﴿﴿: : : : كام يؤخذ امجليل �4ممي، والرشيف بـضده، لقـوO تعـاىلكام يؤخذ امجليل �4ممي، والرشيف بـضده، لقـوO تعـاىلكام يؤخذ امجليل �4ممي، والرشيف بـضده، لقـوO تعـاىلكام يؤخذ امجليل �4ممي، والرشيف بـضده، لقـوO تعـاىل. . . . ققققميميميميهتامهتامهتامهتام    اختلفاختلفاختلفاختلفتتتت        

        فيقتل الاكفر احلر 4ملسمل احلر، ويقتلفيقتل الاكفر احلر 4ملسمل احلر، ويقتلفيقتل الاكفر احلر 4ملسمل احلر، ويقتلفيقتل الاكفر احلر 4ملسمل احلر، ويقتل            ومبن هو ٔاعىل منهومبن هو ٔاعىل منهومبن هو ٔاعىل منهومبن هو ٔاعىل منه، ، ، ،     ]]]]١١١١٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة        [[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ 4ِلَْعْبدِ 4ِلَْعْبدِ 4ِلَْعْبدِ 4ِلَْعْبدِ 
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اÓيم الرقيـق Ó4يم احلـر، ٔالنـه اÓيم الرقيـق Ó4يم احلـر، ٔالنـه اÓيم الرقيـق Ó4يم احلـر، ٔالنـه اÓيم الرقيـق Ó4يم احلـر، ٔالنـه             فيقتـلفيقتـلفيقتـلفيقتـل            ، واÓيم كـذ، واÓيم كـذ، واÓيم كـذ، واÓيم كـذ����    العبد 4حلر، وأالنالعبد 4حلر، وأالنالعبد 4حلر، وأالنالعبد 4حلر، وأالنىثىثىثىث Ó4كر Ó4كر Ó4كر Ó4كر    
        ....))))ٔاوىلٔاوىلٔاوىلٔاوىل    قتل مبث� فقتل مبث� فقتل مبث� فقتل مبث� فمبمبمبمبن هو ٔاعىل منه ن هو ٔاعىل منه ن هو ٔاعىل منه ن هو ٔاعىل منه 

        : : : : اكن عندn ٔاربع رشوط من رشوط القصاصاكن عندn ٔاربع رشوط من رشوط القصاصاكن عندn ٔاربع رشوط من رشوط القصاصاكن عندn ٔاربع رشوط من رشوط القصاص    

            ....تلكيف القاتلتلكيف القاتلتلكيف القاتلتلكيف القاتل: : : :  أالول أالول أالول أالولرشطرشطرشطرشطال ال ال ال 

            ....عصمة املقتولعصمة املقتولعصمة املقتولعصمة املقتول: : : :  الثاين الثاين الثاين الثاينرشطرشطرشطرشطال ال ال ال     

            ....املاكفأةاملاكفأةاملاكفأةاملاكفأةثالث ثالث ثالث ثالث ال ال ال ال رشط رشط رشط رشط ال ال ال ال 

         القصاص القصاص القصاص القصاص::::الرشط الرابعالرشط الرابعالرشط الرابعالرشط الرابع

        ؟؟؟؟هذا أالب به ٔاو الهذا أالب به ٔاو الهذا أالب به ٔاو الهذا أالب به ٔاو اليقتل يقتل يقتل يقتل ن ٔاب قت� ابنه، هل ن ٔاب قت� ابنه، هل ن ٔاب قت� ابنه، هل ن ٔاب قت� ابنه، هل أ أ أ أ لو لو لو لو 

    ::::صـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔصـورة املـساÒٔ    ))))    ٔان يكون املقتول ليس بو� للقاتلٔان يكون املقتول ليس بو� للقاتلٔان يكون املقتول ليس بو� للقاتلٔان يكون املقتول ليس بو� للقاتل((((    :::: من رشوط القصاص من رشوط القصاص من رشوط القصاص من رشوط القصاصالرابعالرابعالرابعالرابع((((
    ن ٔاب قـت�ن ٔاب قـت�ن ٔاب قـت�ن ٔاب قـت�أ أ أ أ اليت يسموها العلامء الوالدة، ٔان يكون املقتول ليس بـو� للقاتـل، لـو اليت يسموها العلامء الوالدة، ٔان يكون املقتول ليس بـو� للقاتـل، لـو اليت يسموها العلامء الوالدة، ٔان يكون املقتول ليس بـو� للقاتـل، لـو اليت يسموها العلامء الوالدة، ٔان يكون املقتول ليس بـو� للقاتـل، لـو 

        ابنه، هل هذا أالب يقتل به ٔاو ال؟ ابنه، هل هذا أالب يقتل به ٔاو ال؟ ابنه، هل هذا أالب يقتل به ٔاو ال؟ ابنه، هل هذا أالب يقتل به ٔاو ال؟ 

        :::: خالف بني العلامء خالف بني العلامء خالف بني العلامء خالف بني العلامء

لكن لكن لكن لكن يقتل يقتل يقتل يقتل  :  :  :  : وقال البعوقال البعوقال البعوقال البعضضضض        ال يقتلال يقتلال يقتلال يقتل: : : : ،الشافعية وأالحناف واملالكية واحلناب¹،الشافعية وأالحناف واملالكية واحلناب¹،الشافعية وأالحناف واملالكية واحلناب¹،الشافعية وأالحناف واملالكية واحلناب¹امجلاهريامجلاهريامجلاهريامجلاهري    
ن ن ن ن أ أ أ أ لـو لـو لـو لـو : : : : ما عليه جامهري ٔاهل العمل، لو ٔان الوا� قتل و�ه ال يقتل، العكسما عليه جامهري ٔاهل العمل، لو ٔان الوا� قتل و�ه ال يقتل، العكسما عليه جامهري ٔاهل العمل، لو ٔان الوا� قتل و�ه ال يقتل، العكسما عليه جامهري ٔاهل العمل، لو ٔان الوا� قتل و�ه ال يقتل، العكس: : : : الراحجالراحجالراحجالراحج

        . . . . !!!!بن قتل ٔا4ه يقتل بهبن قتل ٔا4ه يقتل بهبن قتل ٔا4ه يقتل بهبن قتل ٔا4ه يقتل به

اجلـد قتــل ابنـه، جــد اجلــد، اجلـد قتــل ابنـه، جــد اجلــد، اجلـد قتــل ابنـه، جــد اجلــد، اجلـد قتــل ابنـه، جــد اجلــد، : : : : ه، الــصلب املبـارش، وٕان عــاله، الــصلب املبـارش، وٕان عــاله، الــصلب املبـارش، وٕان عــاله، الــصلب املبـارش، وٕان عــالن أالب قتــل ابنـن أالب قتــل ابنـن أالب قتــل ابنـن أالب قتــل ابنـأ أ أ أ لـو لـو لـو لـو 
        فصاعدا؟فصاعدا؟فصاعدا؟فصاعدا؟

ذذذذ���� و� البنــني ٔاو  و� البنــني ٔاو  و� البنــني ٔاو  و� البنــني ٔاو             وٕان وٕان وٕان وٕان ننننــزل، وســواء يفــزل، وســواء يفــزل، وســواء يفــزل، وســواء يف،،،،    ٔان يكــون املقتــول لــيس بــو� للقاتــلٔان يكــون املقتــول لــيس بــو� للقاتــلٔان يكــون املقتــول لــيس بــو� للقاتــلٔان يكــون املقتــول لــيس بــو� للقاتــل((((    ((((
: : : : ن أالب قتل ابنه، الصلب املبارش، وٕان عالن أالب قتل ابنه، الصلب املبارش، وٕان عالن أالب قتل ابنه، الصلب املبارش، وٕان عالن أالب قتل ابنه، الصلب املبارش، وٕان عالأ أ أ أ  لو  لو  لو  لو ))))البنات فال يقتل أالب وٕان عالالبنات فال يقتل أالب وٕان عالالبنات فال يقتل أالب وٕان عالالبنات فال يقتل أالب وٕان عال    

        . . . . ن عالن عالن عالن عالاجلد قتل ابنه، جد اجلد، ؤاناجلد قتل ابنه، جد اجلد، ؤاناجلد قتل ابنه، جد اجلد، ؤاناجلد قتل ابنه، جد اجلد، ؤانتتتت طالع ال يقتل به وإ  طالع ال يقتل به وإ  طالع ال يقتل به وإ  طالع ال يقتل به وإ 

        . . . .  ٔام قتل ٔام قتل ٔام قتل ٔام قتلتتتت و�ها ٔاو اجلدة قتل و�ها ٔاو اجلدة قتل و�ها ٔاو اجلدة قتل و�ها ٔاو اجلدة قتلتتتت ابن ابهنا ال تقتل ابن ابهنا ال تقتل ابن ابهنا ال تقتل ابن ابهنا ال تقتل))))أالم وٕان علأالم وٕان علأالم وٕان علأالم وٕان علتتتت 4لو� 4لو� 4لو� 4لو�            والوالوالوال((((

        »»»»ال يقتـل وا� بـو�هال يقتـل وا� بـو�هال يقتـل وا� بـو�هال يقتـل وا� بـو�ه««««: : : : عباس مرفوعـاً عباس مرفوعـاً عباس مرفوعـاً عباس مرفوعـاً     معر وابن معر وابن معر وابن معر وابن     حلديث حلديث حلديث حلديث             وال و� الو� وٕان سفلوال و� الو� وٕان سفلوال و� الو� وٕان سفلوال و� الو� وٕان سفل((((
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        . . . . رواهام ابن ماجه وحصحه الشـيخ أاللباينرواهام ابن ماجه وحصحه الشـيخ أاللباينرواهام ابن ماجه وحصحه الشـيخ أاللباينرواهام ابن ماجه وحصحه الشـيخ أاللباين    

شهور عند ٔاهل العمل شهور عند ٔاهل العمل شهور عند ٔاهل العمل شهور عند ٔاهل العمل هو حديث م هو حديث م هو حديث م هو حديث م : : : : الالالالربربربرب    قال ابن عبد قال ابن عبد قال ابن عبد قال ابن عبد . . . . معرمعرمعرمعر                وروى النساوروى النساوروى النساوروى النسايئيئيئيئ حديث حديث حديث حديث
وقبوO، والعمل به عن إالسـناد وقبوO، والعمل به عن إالسـناد وقبوO، والعمل به عن إالسـناد وقبوO، والعمل به عن إالسـناد     عندمه يُسـتغىن بشهرته عندمه يُسـتغىن بشهرته عندمه يُسـتغىن بشهرته عندمه يُسـتغىن بشهرته                 4حلجاز والعراق مسـتفي4حلجاز والعراق مسـتفي4حلجاز والعراق مسـتفي4حلجاز والعراق مسـتفيضضضض

 طيب أالب اÓي قتل و�ه، ال يوجد قصاص،  طيب أالب اÓي قتل و�ه، ال يوجد قصاص،  طيب أالب اÓي قتل و�ه، ال يوجد قصاص،  طيب أالب اÓي قتل و�ه، ال يوجد قصاص، ))))تلكفاً تلكفاً تلكفاً تلكفاً             حىت يكون إالسـناد يف مث�حىت يكون إالسـناد يف مث�حىت يكون إالسـناد يف مث�حىت يكون إالسـناد يف مث�
        . . . . ال يقتل به ولكن عليه ا�يةال يقتل به ولكن عليه ا�يةال يقتل به ولكن عليه ا�يةال يقتل به ولكن عليه ا�ية

))))    Oوعليه ا�ية يف مـاOوعليه ا�ية يف مـاOوعليه ا�ية يف مـاOي يطالبـه �4يـة؟ الورثـة، ورثـة))))وعليه ا�ية يف مـاÓي يطالبـه �4يـة؟ الورثـة، ورثـة مـن اÓي يطالبـه �4يـة؟ الورثـة، ورثـة مـن اÓي يطالبـه �4يـة؟ الورثـة، ورثـة مـن اÓالقتيـل، مـن مه؟  القتيـل، مـن مه؟  القتيـل، مـن مه؟  القتيـل، مـن مه؟  مـن ا 
        .... دم ٔابهيم؟ ال طبًعا، سـينتقل ٕاىل ا�ية دم ٔابهيم؟ ال طبًعا، سـينتقل ٕاىل ا�ية دم ٔابهيم؟ ال طبًعا، سـينتقل ٕاىل ا�ية دم ٔابهيم؟ ال طبًعا، سـينتقل ٕاىل ا�يةواواواوإاخوته، هل يطلبٕاخوته، هل يطلبٕاخوته، هل يطلبٕاخوته، هل يطلب

))))Oعليه ا�ية يف ماOعليه ا�ية يف ماOعليه ا�ية يف ماOٔانـه ٔاخـذ مـن قتـادة املـدجلي ديـة ٔانـه ٔاخـذ مـن قتـادة املـدجلي ديـة ٔانـه ٔاخـذ مـن قتـادة املـدجلي ديـة ٔانـه ٔاخـذ مـن قتـادة املـدجلي ديـة      « « « «    ::::����عليه وعن معـر عليه وعن معـر عليه وعن معـر عليه وعن معـر     نص نص نص نص . . . . عليه ا�ية يف ما
 قتادة املدجلي هذا اكن  قتادة املدجلي هذا اكن  قتادة املدجلي هذا اكن  قتادة املدجلي هذا اكن حتحتحتحتته ٔامـة واكنـته ٔامـة واكنـته ٔامـة واكنـته ٔامـة واكنـتتتت    ختختختختدمـه دمـه دمـه دمـه ))))رواه مارواه مارواه مارواه ما���� وحصحه أاللباين وحصحه أاللباين وحصحه أاللباين وحصحه أاللباين                »»»»ابنهابنهابنهابنه

جنجنجنجنبـبـبـبـتتتت مـن هـذا الرجـل،  مـن هـذا الرجـل،  مـن هـذا الرجـل،  مـن هـذا الرجـل، واكن يغلظ علهيا، يسـتخدäا، يه ٔامة واكن يغلظ علهيا، يسـتخدäا، يه ٔامة واكن يغلظ علهيا، يسـتخدäا، يه ٔامة واكن يغلظ علهيا، يسـتخدäا، يه ٔامة  وليسوليسوليسوليستتتت زوجة، فأ زوجة، فأ زوجة، فأ زوجة، فأ
فكفكفكفكربربربرب الو�، فرٔاي امهتان ٔابوه ٔالمه، فقال ٕاىل مىت تس الو�، فرٔاي امهتان ٔابوه ٔالمه، فقال ٕاىل مىت تس الو�، فرٔاي امهتان ٔابوه ٔالمه، فقال ٕاىل مىت تس الو�، فرٔاي امهتان ٔابوه ٔالمه، فقال ٕاىل مىت تسرترترترتق ٔايم، فغضب عليـه ٔابـوه ق ٔايم، فغضب عليـه ٔابـوه ق ٔايم، فغضب عليـه ٔابـوه ق ٔايم، فغضب عليـه ٔابـوه 

 رفعوا ٕاليه أالمر فأخذ من قتادة املـدجلي  رفعوا ٕاليه أالمر فأخذ من قتادة املـدجلي  رفعوا ٕاليه أالمر فأخذ من قتادة املـدجلي  رفعوا ٕاليه أالمر فأخذ من قتادة املـدجلي ����فأخذ السـيف فرضبه به فقت�، فعمر فأخذ السـيف فرضبه به فقت�، فعمر فأخذ السـيف فرضبه به فقت�، فعمر فأخذ السـيف فرضبه به فقت�، فعمر 
        . . . . دية ابنه ومل يقم عليه حد القصاصدية ابنه ومل يقم عليه حد القصاصدية ابنه ومل يقم عليه حد القصاصدية ابنه ومل يقم عليه حد القصاص

        ؟؟؟؟ٔالبويه وما ا�ليلٔالبويه وما ا�ليلٔالبويه وما ا�ليلٔالبويه وما ا�ليل    !!!!بن بن بن بن قتلقتلقتلقتل

 ُكِتـَب عَلَـْيُمكُ الِْقـَصاُص ِيف  ُكِتـَب عَلَـْيُمكُ الِْقـَصاُص ِيف  ُكِتـَب عَلَـْيُمكُ الِْقـَصاُص ِيف  ُكِتـَب عَلَـْيُمكُ الِْقـَصاُص ِيف ﴿﴿﴿﴿: : : : مـن أالبـوين، لعمـوم قـوO تعـاىلمـن أالبـوين، لعمـوم قـوO تعـاىلمـن أالبـوين، لعمـوم قـوO تعـاىلمـن أالبـوين، لعمـوم قـوO تعـاىل            ويقتل الو� بـويقتل الو� بـويقتل الو� بـويقتل الو� بـلكلكلكلك((((
تقدم، وبقي ما عداه، ويورتقدم، وبقي ما عداه، ويورتقدم، وبقي ما عداه، ويورتقدم، وبقي ما عداه، ويورثثثث القصاص عـىل  القصاص عـىل  القصاص عـىل  القصاص عـىل     خص منه ما خص منه ما خص منه ما خص منه ما ] ] ] ] ١١١١٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَْقْتَىل الَْقْتَىل الَْقْتَىل الَْقْتَىل 

حـصلحـصلحـصلحـصلتتتت ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا حتحتحتحتـصل p تـرى مـن اÓي يـرـصل p تـرى مـن اÓي يـرـصل p تـرى مـن اÓي يـرـصل p تـرى مـن اÓي يـرثثثث؟ وإالر؟ وإالر؟ وإالر؟ وإالرثثثث        هذه الصورةهذه الصورةهذه الصورةهذه الصورة    ))))قدر املرياقدر املرياقدر املرياقدر املرياثثثث
القصاص عـىل قـدر املـرياالقصاص عـىل قـدر املـرياالقصاص عـىل قـدر املـرياالقصاص عـىل قـدر املـرياثثثث، ٕاذن عـىل ، ٕاذن عـىل ، ٕاذن عـىل ، ٕاذن عـىل كيف يكون؟ ا�ية االٓن سـتوركيف يكون؟ ا�ية االٓن سـتوركيف يكون؟ ا�ية االٓن سـتوركيف يكون؟ ا�ية االٓن سـتورثثثث، يور، يور، يور، يورثثثث    

        ....حسب، من اÓي سريحسب، من اÓي سريحسب، من اÓي سريحسب، من اÓي سريثثثث؟ هذا O الربع، هذا O ا؟ هذا O الربع، هذا O ا؟ هذا O الربع، هذا O ا؟ هذا O الربع، هذا O المثلمثلمثلمثن، هذا O السدسن، هذا O السدسن، هذا O السدسن، هذا O السدس

الرالرالرالرمحمحمحمح، ٔالن القود حق ثب، ٔالن القود حق ثب، ٔالن القود حق ثب، ٔالن القود حق ثبتتتت                    حىت الزوجني وذيحىت الزوجني وذيحىت الزوجني وذيحىت الزوجني وذي    يوريوريوريورثثثث القصاص عىل قدر املريا القصاص عىل قدر املريا القصاص عىل قدر املريا القصاص عىل قدر املرياثثثث    ((((
عىل سبيل إالرعىل سبيل إالرعىل سبيل إالرعىل سبيل إالرثثثث، ٔالنه بدل نفس املقتول، اك�ية، مفـىت ور، ٔالنه بدل نفس املقتول، اك�ية، مفـىت ور، ٔالنه بدل نفس املقتول، اك�ية، مفـىت ور، ٔالنه بدل نفس املقتول، اك�ية، مفـىت ورثثثث القاتـل، ٔاو  القاتـل، ٔاو  القاتـل، ٔاو  القاتـل، ٔاو     للوارللوارللوارللوارثثثث        

وجوبـه لٕالنـسان وجوبـه لٕالنـسان وجوبـه لٕالنـسان وجوبـه لٕالنـسان         ٔالنه ال يتبعٔالنه ال يتبعٔالنه ال يتبعٔالنه ال يتبعضضضض، وال يتـصور ، وال يتـصور ، وال يتـصور ، وال يتـصور             قصاص فال قصاصقصاص فال قصاصقصاص فال قصاصقصاص فال قصاصو�ه شيئًا من الو�ه شيئًا من الو�ه شيئًا من الو�ه شيئًا من ال
    ))))القـصاصالقـصاصالقـصاصالقـصاص    سـقط سـقط سـقط سـقط : : : : قتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فور''''ـا و�هـا منـهـا و�هـا منـهـا و�هـا منـهـا و�هـا منـه            فلوفلوفلوفلو. . . . عىل نفسه، وال لو�ه عليهعىل نفسه، وال لو�ه عليهعىل نفسه، وال لو�ه عليهعىل نفسه، وال لو�ه عليه
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زوزوزوزوجججج قتل زوجته، هل يقتل  قتل زوجته، هل يقتل  قتل زوجته، هل يقتل  قتل زوجته، هل يقتل هبهبهبهبا ٔام ال؟ يقتل ا ٔام ال؟ يقتل ا ٔام ال؟ يقتل ا ٔام ال؟ يقتل هبهبهبهبا، لو قتل زوجتـه فورا، لو قتل زوجتـه فورا، لو قتل زوجتـه فورا، لو قتل زوجتـه فور''''ـا و�ه، يف ـا و�ه، يف ـا و�ه، يف ـا و�ه، يف 
        ....الورثة يكونوا أالوالدالورثة يكونوا أالوالدالورثة يكونوا أالوالدالورثة يكونوا أالوالدحال ٕانه يقتل زوجته من يكون الورثة، لو عفو ٕاىل ا�ية، حال ٕانه يقتل زوجته من يكون الورثة، لو عفو ٕاىل ا�ية، حال ٕانه يقتل زوجته من يكون الورثة، لو عفو ٕاىل ا�ية، حال ٕانه يقتل زوجته من يكون الورثة، لو عفو ٕاىل ا�ية، 

 ٔالنه لن يقتل االٓن، من اÓي  ٔالنه لن يقتل االٓن، من اÓي  ٔالنه لن يقتل االٓن، من اÓي  ٔالنه لن يقتل االٓن، من اÓي ))))القصاصالقصاصالقصاصالقصاص    سقط سقط سقط سقط : : : : قتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فور''''ا و�ها منها و�ها منها و�ها منها و�ها منه            فلوفلوفلوفلو    ((((
يطالب 4لقصاص؟ الو�، فهل للـو� يقتـل ٔا4ه؟ ال، ٕاذن يـسقط القـصاص، بقـي يطالب 4لقصاص؟ الو�، فهل للـو� يقتـل ٔا4ه؟ ال، ٕاذن يـسقط القـصاص، بقـي يطالب 4لقصاص؟ الو�، فهل للـو� يقتـل ٔا4ه؟ ال، ٕاذن يـسقط القـصاص، بقـي يطالب 4لقصاص؟ الو�، فهل للـو� يقتـل ٔا4ه؟ ال، ٕاذن يـسقط القـصاص، بقـي 

        . . . . ا�ية، لكنه يضع لها قيدا�ية، لكنه يضع لها قيدا�ية، لكنه يضع لها قيدا�ية، لكنه يضع لها قيد

ذذذذ����        خبخبخبخبالف صورة ٔاخـرى لـو يه اكنـالف صورة ٔاخـرى لـو يه اكنـالف صورة ٔاخـرى لـو يه اكنـالف صورة ٔاخـرى لـو يه اكنـتتتت م م م مزتزتزتزتوجـة قبـل وجـة قبـل وجـة قبـل وجـة قبـل ))))فورفورفورفور''''ا و�ها منها و�ها منها و�ها منها و�ها منه:::: يقول يقول يقول يقول((((
هلـم ٔان يطـالبوه هلـم ٔان يطـالبوه هلـم ٔان يطـالبوه هلـم ٔان يطـالبوه  هـل  هـل  هـل  هـل ولها ٔاوالد، مث زوولها ٔاوالد، مث زوولها ٔاوالد، مث زوولها ٔاوالد، مث زو****ـا قتلهـا، ٔاوالدهـا اÓيـن مـن زوـا قتلهـا، ٔاوالدهـا اÓيـن مـن زوـا قتلهـا، ٔاوالدهـا اÓيـن مـن زوـا قتلهـا، ٔاوالدهـا اÓيـن مـن زوجججج آخـر  آخـر  آخـر  آخـر 

لكن ٕاذا اكن أالوالد منـه هـو، ال يطـالبون 4لقـصاص ولكـن يطـالبوا لكن ٕاذا اكن أالوالد منـه هـو، ال يطـالبون 4لقـصاص ولكـن يطـالبوا لكن ٕاذا اكن أالوالد منـه هـو، ال يطـالبون 4لقـصاص ولكـن يطـالبوا لكن ٕاذا اكن أالوالد منـه هـو، ال يطـالبون 4لقـصاص ولكـن يطـالبوا : : : : ؟؟؟؟4لقصاص4لقصاص4لقصاص4لقصاص
        . . . . �4ية�4ية�4ية�4ية

        . . . . صورة ٔاخرىصورة ٔاخرىصورة ٔاخرىصورة ٔاخرى) ) ) ) القصاصالقصاصالقصاصالقصاص    سقط سقط سقط سقط : : : : قتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فورقتل زوجته فور''''ا و�ها منها و�ها منها و�ها منها و�ها منه            فلوفلوفلوفلو    ((((

        ه قصاص ٔاو ال؟ه قصاص ٔاو ال؟ه قصاص ٔاو ال؟ه قصاص ٔاو ال؟ قتل ٔا قتل ٔا قتل ٔا قتل ٔاخخخخ الزوجة، هل يكون في الزوجة، هل يكون في الزوجة، هل يكون في الزوجة، هل يكون في))))ٔاو قتل ٔاخاهأاو قتل ٔاخاهأاو قتل ٔاخاهأاو قتل ٔاخاها((((

            .... ٕان قتل الزو ٕان قتل الزو ٕان قتل الزو ٕان قتل الزوجججج ٔا ٔا ٔا ٔاخخخخ زوجته زوجته زوجته زوجته

سـقط سـقط سـقط سـقط : : : : القاتل 4لزوجيـة، ٔاو ورالقاتل 4لزوجيـة، ٔاو ورالقاتل 4لزوجيـة، ٔاو ورالقاتل 4لزوجيـة، ٔاو ور''''ـا و�هـا و�هـا و�هـا و�ه            ٔاو قتل ٔاخاها فورثته، مث ماتٔاو قتل ٔاخاها فورثته، مث ماتٔاو قتل ٔاخاها فورثته، مث ماتٔاو قتل ٔاخاها فورثته، مث ماتتتتت، فور، فور، فور، فور''''اااا((((
لها ٔان لها ٔان لها ٔان لها ٔان ف ف ف ف ،،،، ير ير ير يرثثثث الزوجة  الزوجة  الزوجة  الزوجة ،فاÓي،فاÓي،فاÓي،فاÓي     قتل الزو قتل الزو قتل الزو قتل الزوجججج ٔا ٔا ٔا ٔاخخخخ زوجته زوجته زوجته زوجته ٕان ٕان ٕان ٕان::::الصورةالصورةالصورةالصورة    ))))����ÓÓÓÓ    القصاص القصاص القصاص القصاص     

ي عفي عفي عفي عفتتتت فلهـا  فلهـا  فلهـا  فلهـا  تطالب 4لقصاص، ٕاذا عفتطالب 4لقصاص، ٕاذا عفتطالب 4لقصاص، ٕاذا عفتطالب 4لقصاص، ٕاذا عفتتتت حىت ال يكون زو حىت ال يكون زو حىت ال يكون زو حىت ال يكون زو****ا ؤاخوها ميوتوا، فها ؤاخوها ميوتوا، فها ؤاخوها ميوتوا، فها ؤاخوها ميوتوا، فهــــ
        . . . . ا�يةا�يةا�يةا�ية

    يفجر بأه�يفجر بأه�يفجر بأه�يفجر بأه�    قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقت� ٔاو ٔاخذ ماO، ٔاو وجده قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقت� ٔاو ٔاخذ ماO، ٔاو وجده قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقت� ٔاو ٔاخذ ماO، ٔاو وجده قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقت� ٔاو ٔاخذ ماO، ٔاو وجده  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا 
        ::::ؤاؤاؤاؤاننننكر الويلكر الويلكر الويلكر الويل

يفجـر يفجـر يفجـر يفجـر     ومن قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقـت� ٔاو ٔاخـذ مـاO، ٔاو وجـده ومن قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقـت� ٔاو ٔاخـذ مـاO، ٔاو وجـده ومن قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقـت� ٔاو ٔاخـذ مـاO، ٔاو وجـده ومن قتل خشصًا يف داره، وادعى ٔانه دخل لقـت� ٔاو ٔاخـذ مـاO، ٔاو وجـده ((((    
ننننكر الويلكر الويلكر الويلكر الويل    بأه�، بأه�، بأه�، بأه�،          وال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيه:  :  :  :  املغىناملغىناملغىناملغىن                قال يفقال يفقال يفقال يف.  .  .  .  فعليه القود، ٔالن أالصل عدم ذفعليه القود، ٔالن أالصل عدم ذفعليه القود، ٔالن أالصل عدم ذفعليه القود، ٔالن أالصل عدم ذ����: : : : فأفأفأفأ

 لو ٕانسان قتل خشـص حـاول ٔاخـذ مـاO ٔاو ٔاراد قـت� ٔاو ٔان يفجـر  لو ٕانسان قتل خشـص حـاول ٔاخـذ مـاO ٔاو ٔاراد قـت� ٔاو ٔان يفجـر  لو ٕانسان قتل خشـص حـاول ٔاخـذ مـاO ٔاو ٔاراد قـت� ٔاو ٔان يفجـر  لو ٕانسان قتل خشـص حـاول ٔاخـذ مـاO ٔاو ٔاراد قـت� ٔاو ٔان يفجـر ::::الصورةالصورةالصورةالصورة    ))))خمالفاً خمالفاً خمالفاً خمالفاً         
        لقصاص ٔاو ال؟لقصاص ٔاو ال؟لقصاص ٔاو ال؟لقصاص ٔاو ال؟صاحب ا�ار اصاحب ا�ار اصاحب ا�ار اصاحب ا�ار ا يقام عىل  يقام عىل  يقام عىل  يقام عىل بأه�، هل بأه�، هل بأه�، هل بأه�، هل 

        .... ٔامر  ٔامر  ٔامر  ٔامر ظظظظاهر ؤامر 4طناهر ؤامر 4طناهر ؤامر 4طناهر ؤامر 4طن::::ٔامرانٔامرانٔامرانٔامران
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 حي حي حي حيمتمتمتمتل كذب القاتل، وحيل كذب القاتل، وحيل كذب القاتل، وحيل كذب القاتل، وحيمتمتمتمتل ٔان يكون هو ل ٔان يكون هو ل ٔان يكون هو ل ٔان يكون هو هتهتهتهتجم عليه جم عليه جم عليه جم عليه أالمر الظاهر من اÓي قتل؟أالمر الظاهر من اÓي قتل؟أالمر الظاهر من اÓي قتل؟أالمر الظاهر من اÓي قتل؟
        املساÒٔ؟ املساÒٔ؟ املساÒٔ؟ املساÒٔ؟ يريد ماO ٔاو يريد ٔاه�، كيف حنمك يف هذه يريد ماO ٔاو يريد ٔاه�، كيف حنمك يف هذه يريد ماO ٔاو يريد ٔاه�، كيف حنمك يف هذه يريد ماO ٔاو يريد ٔاه�، كيف حنمك يف هذه 

 ٔاو ٔاخذ  ٔاو ٔاخذ  ٔاو ٔاخذ  ٔاو ٔاخذ  لقت� لقت� لقت� لقت� من قتل خشًصا يف داره وادعى صاحب ا�ار ٔانه دخل من قتل خشًصا يف داره وادعى صاحب ا�ار ٔانه دخل من قتل خشًصا يف داره وادعى صاحب ا�ار ٔانه دخل من قتل خشًصا يف داره وادعى صاحب ا�ار ٔانه دخل::::احلناب¹ يقولوااحلناب¹ يقولوااحلناب¹ يقولوااحلناب¹ يقولوا
ننننكر الويل فعليـه القـود، فـٕاذاكر الويل فعليـه القـود، فـٕاذاكر الويل فعليـه القـود، فـٕاذاكر الويل فعليـه القـود، فـٕاذا  ٔامـر  ٔامـر  ٔامـر  ٔامـر ظظظظـاهر، نأخـذ ـاهر، نأخـذ ـاهر، نأخـذ ـاهر، نأخـذ  اكن اكن اكن اكنماO ٔاو وجده يفجر بأه�، فأماO ٔاو وجده يفجر بأه�، فأماO ٔاو وجده يفجر بأه�، فأماO ٔاو وجده يفجر بأه�، فأ

    :::: هـو صـاحب ا�ار هـو صـاحب ا�ار هـو صـاحب ا�ار هـو صـاحب ا�ار:::: املـدعي املـدعي املـدعي املـدعي""""،،،،البينة عىل املدعي واالبينة عىل املدعي واالبينة عىل املدعي واالبينة عىل املدعي والميلميلميلميني عىل من ٔاني عىل من ٔاني عىل من ٔاني عىل من ٔاننننكركركركر""""4لظاهر، 4لظاهر، 4لظاهر، 4لظاهر، 
O ٔاو ٔاخذ مـاO ٔاو قتـل نفـسه ٔاو يعـين ٕارادة ٔاهـ�، O ٔاو ٔاخذ مـاO ٔاو قتـل نفـسه ٔاو يعـين ٕارادة ٔاهـ�، O ٔاو ٔاخذ مـاO ٔاو قتـل نفـسه ٔاو يعـين ٕارادة ٔاهـ�، O ٔاو ٔاخذ مـاO ٔاو قتـل نفـسه ٔاو يعـين ٕارادة ٔاهـ�، يدعي ٔان هذا دخل لسلب مايدعي ٔان هذا دخل لسلب مايدعي ٔان هذا دخل لسلب مايدعي ٔان هذا دخل لسلب ما

        ....نقول ٕاِت ببينة، هات شهود، هذا أالمر صعبنقول ٕاِت ببينة، هات شهود، هذا أالمر صعبنقول ٕاِت ببينة، هات شهود، هذا أالمر صعبنقول ٕاِت ببينة، هات شهود، هذا أالمر صعب

تبـارتبـارتبـارتبـاركككك    ---- القا القا القا القايضيضيضيض يقتل صاحب ا�ار، وهو معذور، ٔامره ٕاىل هللا  يقتل صاحب ا�ار، وهو معذور، ٔامره ٕاىل هللا  يقتل صاحب ا�ار، وهو معذور، ٔامره ٕاىل هللا  يقتل صاحب ا�ار، وهو معذور، ٔامره ٕاىل هللا :::: 4لظاهر 4لظاهر 4لظاهر 4لظاهر لوحمكنا لوحمكنا لوحمكنا لوحمكنا
        . . . .  لكن هذه املساÒٔ ليس لكن هذه املساÒٔ ليس لكن هذه املساÒٔ ليس لكن هذه املساÒٔ ليستتتت    هبهبهبهبذه السهوÒذه السهوÒذه السهوÒذه السهوÒ----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل

ننننكر الويلكر الويلكر الويلكر الويل: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول  ٔان البينة  ٔان البينة  ٔان البينة  ٔان البينة """"،،،،ة اليت حنن قلناهاة اليت حنن قلناهاة اليت حنن قلناهاة اليت حنن قلناها عىل الصورة الظاهر  عىل الصورة الظاهر  عىل الصورة الظاهر  عىل الصورة الظاهر ))))فعليه القودفعليه القودفعليه القودفعليه القود: : : : فأفأفأفأ
 من ٔاعلمك ٔانه دخـل   من ٔاعلمك ٔانه دخـل   من ٔاعلمك ٔانه دخـل   من ٔاعلمك ٔانه دخـل  ))))ٔالن أالصل عدم ذٔالن أالصل عدم ذٔالن أالصل عدم ذٔالن أالصل عدم ذ����((((    """"،،،،عىل املدعي واعىل املدعي واعىل املدعي واعىل املدعي والميلميلميلميني عىل من ٔاني عىل من ٔاني عىل من ٔاني عىل من ٔاننننكركركركر

        . . . .  يكون مقتول يف بيتك ٕاذن ٔان يكون مقتول يف بيتك ٕاذن ٔان يكون مقتول يف بيتك ٕاذن ٔان يكون مقتول يف بيتك ٕاذن ٔانتتتت اÓي قتلته اÓي قتلته اÓي قتلته اÓي قتلتهههههليأخذ ماليأخذ ماليأخذ ماليأخذ ما����، أالصل عدم ذ، أالصل عدم ذ، أالصل عدم ذ، أالصل عدم ذ����، كون، كون، كون، كون

 ٔانـه ســئل معـن وجـد مـع  ٔانـه ســئل معـن وجـد مـع  ٔانـه ســئل معـن وجـد مـع  ٔانـه ســئل معـن وجـد مـع ����عيل عيل عيل عيل     خمالفًا وروي عن خمالفًا وروي عن خمالفًا وروي عن خمالفًا وروي عن                 وال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيهوال ٔاعمل فيه: : : : املغىناملغىناملغىناملغىن            قال يفقال يفقال يفقال يف((((
مـا معـىن يعطـى مـا معـىن يعطـى مـا معـىن يعطـى مـا معـىن يعطـى ) ) ) ) فلـيعط برمتـهفلـيعط برمتـهفلـيعط برمتـهفلـيعط برمتـه    يأت بأربعة شـهداء يأت بأربعة شـهداء يأت بأربعة شـهداء يأت بأربعة شـهداء     ٕان مل ٕان مل ٕان مل ٕان مل : : : : فقالفقالفقالفقال. . . . رجًال فقت�رجًال فقت�رجًال فقت�رجًال فقت�امرٔاته امرٔاته امرٔاته امرٔاته 
        .... يف الصورة الظاهرة يف الصورة الظاهرة يف الصورة الظاهرة يف الصورة الظاهرةاااا يعين يعطى ويسمل ٔالولياء القتيل يقتلوه، هذ يعين يعطى ويسمل ٔالولياء القتيل يقتلوه، هذ يعين يعطى ويسمل ٔالولياء القتيل يقتلوه، هذ يعين يعطى ويسمل ٔالولياء القتيل يقتلوه، هذ؟؟؟؟برمتهبرمتهبرمتهبرمته

            ماذا لو اعماذا لو اعماذا لو اعماذا لو اعرترترترتف الويل ٔاي ويل ا�م؟ف الويل ٔاي ويل ا�م؟ف الويل ٔاي ويل ا�م؟ف الويل ٔاي ويل ا�م؟

        . . . .  الويل هو ويل ا�م، ويل القتيل الويل هو ويل ا�م، ويل القتيل الويل هو ويل ا�م، ويل القتيل الويل هو ويل ا�م، ويل القتيل))))ديةديةديةدية            فٕان اعفٕان اعفٕان اعفٕان اعرترترترتف الويل بذف الويل بذف الويل بذف الويل بذ���� فال قصاص وال فال قصاص وال فال قصاص وال فال قصاص وال((((

4لفجــور 4لفجــور 4لفجــور 4لفجــور ن ٕانــسان مــشهور ن ٕانــسان مــشهور ن ٕانــسان مــشهور ن ٕانــسان مــشهور  لــو أ  لــو أ  لــو أ  لــو أ     ::::لكــن الــصورةلكــن الــصورةلكــن الــصورةلكــن الــصورة    ))))الــويل مبــا هيــدر ا�مالــويل مبــا هيــدر ا�مالــويل مبــا هيــدر ا�مالــويل مبــا هيــدر ا�م    العــالعــالعــالعــرترترترتاف اف اف اف ((((
 ٕانه يصول عىل ا�ور، ومشهور 4العتداء عىل الناس مث وجوده مقتول يف  ٕانه يصول عىل ا�ور، ومشهور 4العتداء عىل الناس مث وجوده مقتول يف  ٕانه يصول عىل ا�ور، ومشهور 4العتداء عىل الناس مث وجوده مقتول يف  ٕانه يصول عىل ا�ور، ومشهور 4العتداء عىل الناس مث وجوده مقتول يف ررررومشهو ومشهو ومشهو ومشهو 

، يعـين ، يعـين ، يعـين ، يعـين ))))فهيا لوفهيا لوفهيا لوفهيا لوثثثث((((دار من ا�ور ٔاو بيدار من ا�ور ٔاو بيدار من ا�ور ٔاو بيدار من ا�ور ٔاو بيتتتت من البيوت، هذه الصورة يسمهيا العلامء  من البيوت، هذه الصورة يسمهيا العلامء  من البيوت، هذه الصورة يسمهيا العلامء  من البيوت، هذه الصورة يسمهيا العلامء 
 هـو فعـال اكن داخـل يعتـدي  هـو فعـال اكن داخـل يعتـدي  هـو فعـال اكن داخـل يعتـدي  هـو فعـال اكن داخـل يعتـدي فهيا قرينة وفهيا فهيا قرينة وفهيا فهيا قرينة وفهيا فهيا قرينة وفهيا جحجحجحجحة وبينة تدل عىل ٔان هذا إالنسانة وبينة تدل عىل ٔان هذا إالنسانة وبينة تدل عىل ٔان هذا إالنسانة وبينة تدل عىل ٔان هذا إالنسان

عىل املال ٔاو يعتدي عىل صاحب ا�ار ٔاو يفجر 4ملرٔاة، ٕاذن يف هذه احلاÒ ال يقام عىل املال ٔاو يعتدي عىل صاحب ا�ار ٔاو يفجر 4ملرٔاة، ٕاذن يف هذه احلاÒ ال يقام عىل املال ٔاو يعتدي عىل صاحب ا�ار ٔاو يفجر 4ملرٔاة، ٕاذن يف هذه احلاÒ ال يقام عىل املال ٔاو يعتدي عىل صاحب ا�ار ٔاو يفجر 4ملرٔاة، ٕاذن يف هذه احلاÒ ال يقام 
 للحامك، ونظـر  للحامك، ونظـر  للحامك، ونظـر  للحامك، ونظـر  واملساÒٔ ترجع واملساÒٔ ترجع واملساÒٔ ترجع واملساÒٔ ترجع، يعذره احلامك فقط، ، يعذره احلامك فقط، ، يعذره احلامك فقط، ، يعذره احلامك فقط، ))))لكنه يعذرلكنه يعذرلكنه يعذرلكنه يعذر((((عليه حد القصاص، عليه حد القصاص، عليه حد القصاص، عليه حد القصاص، 
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 إالنسان القاتل، وليس  إالنسان القاتل، وليس  إالنسان القاتل، وليس  إالنسان القاتل، وليس  وسرية وسرية وسرية وسرية         وسرية القاتل، وسرية القاتل، وسرية القاتل، وسرية القاتل، إالنسان املقتول، إالنسان املقتول، إالنسان املقتول، إالنسان املقتول،سريةسريةسريةسريةللحامك، ورجع ل للحامك، ورجع ل للحامك، ورجع ل للحامك، ورجع ل 
يه شائبة ومعروف 4لصالح، ٔاما املقتول عليه هذا ٕانسان مـشهور 4لفجـور ٕاذن يه شائبة ومعروف 4لصالح، ٔاما املقتول عليه هذا ٕانسان مـشهور 4لفجـور ٕاذن يه شائبة ومعروف 4لصالح، ٔاما املقتول عليه هذا ٕانسان مـشهور 4لفجـور ٕاذن يه شائبة ومعروف 4لصالح، ٔاما املقتول عليه هذا ٕانسان مـشهور 4لفجـور ٕاذن عل عل عل عل 

        . . . . ال يقام عليه احلدال يقام عليه احلدال يقام عليه احلدال يقام عليه احلد

اقـت�، اقـت�، اقـت�، اقـت�، : : : : الرجل يعتدي عيل يريد مايل قـالالرجل يعتدي عيل يريد مايل قـالالرجل يعتدي عيل يريد مايل قـالالرجل يعتدي عيل يريد مايل قـال«««« ملا سـئل  ملا سـئل  ملا سـئل  ملا سـئل ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----النيب النيب النيب النيب 
» » » » هو يف النارهو يف النارهو يف النارهو يف النار: : : : ٔارٔائارٔائارٔائارٔايتتتت ٕان قتلته؟ قال ٕان قتلته؟ قال ٕان قتلته؟ قال ٕان قتلته؟ قال: : : : ٔانٔانٔانٔانتتتت شهيد، قال شهيد، قال شهيد، قال شهيد، قال: : : : قالقالقالقال: : : : ٔارٔائارٔائارٔائارٔايتتتت ٕان قتلين ٕان قتلين ٕان قتلين ٕان قتلين: : : : قالقالقالقال

 ٕانـسان صـال عليـك ؤاراد قـتô ٔاو رضبـك تدفعـه 4ٔالسـهل  ٕانـسان صـال عليـك ؤاراد قـتô ٔاو رضبـك تدفعـه 4ٔالسـهل  ٕانـسان صـال عليـك ؤاراد قـتô ٔاو رضبـك تدفعـه 4ٔالسـهل  ٕانـسان صـال عليـك ؤاراد قـتô ٔاو رضبـك تدفعـه 4ٔالسـهل ::::مساÒٔ دفـع الـصائلمساÒٔ دفـع الـصائلمساÒٔ دفـع الـصائلمساÒٔ دفـع الـصائل
مل ينـدفع �4فـع مل ينـدفع �4فـع مل ينـدفع �4فـع مل ينـدفع �4فـع فـٕان فـٕان فـٕان فـٕان  مل ينـدفع،  مل ينـدفع،  مل ينـدفع،  مل ينـدفع،  4ٔالسهل 4لـ 4ٔالسهل 4لـ 4ٔالسهل 4لـ 4ٔالسهل 4لـ3333م وتـذكريه 4> والرسـولم وتـذكريه 4> والرسـولم وتـذكريه 4> والرسـولم وتـذكريه 4> والرسـولفأالثقل،فأالثقل،فأالثقل،فأالثقل،

 ٕان مات فهو يف النار، وٕان قتô  ٕان مات فهو يف النار، وٕان قتô  ٕان مات فهو يف النار، وٕان قتô  ٕان مات فهو يف النار، وٕان قتô  و و و واليسري، مل يندفع ٕاال 4لقتل يقتل هذا إالنسان،اليسري، مل يندفع ٕاال 4لقتل يقتل هذا إالنسان،اليسري، مل يندفع ٕاال 4لقتل يقتل هذا إالنسان،اليسري، مل يندفع ٕاال 4لقتل يقتل هذا إالنسان،
تتتت شهيد شهيد شهيد شهيد         . . . . ٔانٔانٔانٔانتتتت فأن فأن فأن فأن

        ، يأخذ ما، يأخذ ما، يأخذ ما، يأخذ ما���� ٔاو يعتدي عليك؟ ٔاو يعتدي عليك؟ ٔاو يعتدي عليك؟ ٔاو يعتدي عليك؟ائلائلائلائل الص الص الص الص هل عليك ٕامث لو ترك هل عليك ٕامث لو ترك هل عليك ٕامث لو ترك هل عليك ٕامث لو تركتتتت::::مساÒٔ هامةمساÒٔ هامةمساÒٔ هامةمساÒٔ هامة

        .... ال ليس عليك ٕامث، ال ليس عليك ٕامث، ال ليس عليك ٕامث، ال ليس عليك ٕامث،

         وما ا�ليل؟ وما ا�ليل؟ وما ا�ليل؟ وما ا�ليل؟ ٔاو نساء غري ٔاو نساء غري ٔاو نساء غري ٔاو نساء غريككككئكئكئكئك نسا نسا نسا نسا عىل عىل عىل عىل اعتدى اعتدى اعتدى اعتدىٔان الصائلٔان الصائلٔان الصائلٔان الصائل    لولولولو    ::::مساÒٔ هامةمساÒٔ هامةمساÒٔ هامةمساÒٔ هامة

        .  .  .  .  لكن نسالكن نسالكن نسالكن نسايئيئيئيئ ال ال ال الاملال يعوض،املال يعوض،املال يعوض،املال يعوض، وصل وصل وصل وصلتتتت للقتل، للقتل، للقتل، للقتل، لو لو لو لو حىت حىت حىت حىتههههالبد ٔان تدفعالبد ٔان تدفعالبد ٔان تدفعالبد ٔان تدفع

            .... صالة الغداة اليت يه صالة الفجر صالة الغداة اليت يه صالة الفجر صالة الغداة اليت يه صالة الفجر صالة الغداة اليت يه صالة الفجر))))يومًا يتغدىيومًا يتغدىيومًا يتغدىيومًا يتغدى            ٔانه اكنٔانه اكنٔانه اكنٔانه اكن            روي عن معرروي عن معرروي عن معرروي عن معر    وملا وملا وملا وملا ((((

يعدون خلفـه، يعدون خلفـه، يعدون خلفـه، يعدون خلفـه، جفجفجفجفـاء ـاء ـاء ـاء     سـيف ملطخ �4م، ووراءه قوم سـيف ملطخ �4م، ووراءه قوم سـيف ملطخ �4م، ووراءه قوم سـيف ملطخ �4م، ووراءه قوم     ء رجل يعدو ويف يده ء رجل يعدو ويف يده ء رجل يعدو ويف يده ء رجل يعدو ويف يده ٕاذ جإاذ جإاذ جإاذ جا((((
صـاحبنا، صـاحبنا، صـاحبنا، صـاحبنا،     p ٔامري املؤمنني ٕان هذا قتل p ٔامري املؤمنني ٕان هذا قتل p ٔامري املؤمنني ٕان هذا قتل p ٔامري املؤمنني ٕان هذا قتل : : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا    حىت جلس مع معر، حىت جلس مع معر، حىت جلس مع معر، حىت جلس مع معر، جفجفجفجفاء االٓخرون، اء االٓخرون، اء االٓخرون، اء االٓخرون، 

 يعـين  يعـين  يعـين  يعـين ))))ٕاين رضبـٕاين رضبـٕاين رضبـٕاين رضبـتتتت    خفخفخفخفـذي امـرٔاـذي امـرٔاـذي امـرٔاـذي امـرٔايتيتيتيت    p ٔامـري املـؤمنني p ٔامـري املـؤمنني p ٔامـري املـؤمنني p ٔامـري املـؤمنني : : : : ما تقـول؟ فقـالما تقـول؟ فقـالما تقـول؟ فقـالما تقـول؟ فقـال: : : : فقال O معرفقال O معرفقال O معرفقال O معر
        ....يعرض 4ليعرض 4ليعرض 4ليعرض 4ل3333م ٕاجابة ذكية جًدام ٕاجابة ذكية جًدام ٕاجابة ذكية جًدام ٕاجابة ذكية جًدا

املـؤمنني ٕانـه املـؤمنني ٕانـه املـؤمنني ٕانـه املـؤمنني ٕانـه     مـا تقولـون؟ قـالوا p ٔامـري مـا تقولـون؟ قـالوا p ٔامـري مـا تقولـون؟ قـالوا p ٔامـري مـا تقولـون؟ قـالوا p ٔامـري : : : : ٔاحد فقد قتلته فقـال معـرٔاحد فقد قتلته فقـال معـرٔاحد فقد قتلته فقـال معـرٔاحد فقد قتلته فقـال معـر    يهنام يهنام يهنام يهنام ب ب ب ب             فٕان اكنفٕان اكنفٕان اكنفٕان اكن((((
دفعه دفعه دفعه دفعه     الرجل والرجل والرجل والرجل وخفخفخفخفذي املرٔاة فأخذ معر سـيفه فهزه، مث ذي املرٔاة فأخذ معر سـيفه فهزه، مث ذي املرٔاة فأخذ معر سـيفه فهزه، مث ذي املرٔاة فأخذ معر سـيفه فهزه، مث     4لسـيف فوقع يف وسط 4لسـيف فوقع يف وسط 4لسـيف فوقع يف وسط 4لسـيف فوقع يف وسط             رضبرضبرضبرضب

هل ٔاقام عليه احلد؟ مل يقم عليه، هذا ٕانسان هل ٔاقام عليه احلد؟ مل يقم عليه، هذا ٕانسان هل ٔاقام عليه احلد؟ مل يقم عليه، هذا ٕانسان هل ٔاقام عليه احلد؟ مل يقم عليه، هذا ٕانسان     ) ) ) ) رواه سعيدرواه سعيدرواه سعيدرواه سعيد            ٕان عاد فعدٕان عاد فعدٕان عاد فعدٕان عاد فعد: : : : ٕاليه، وقالٕاليه، وقالٕاليه، وقالٕاليه، وقال
هرب وهو رضب هرب وهو رضب هرب وهو رضب هرب وهو رضب خفخفخفخفذي املرٔاة، الشـيخ ذي املرٔاة، الشـيخ ذي املرٔاة، الشـيخ ذي املرٔاة، الشـيخ 4ملرٔاة 4ملرٔاة 4ملرٔاة 4ملرٔاة  الزاين  الزاين  الزاين  الزاين رجل رجل رجل رجل الالالالزان، اكن داخل، زان، اكن داخل، زان، اكن داخل، زان، اكن داخل، 6ٔ666ن ٔن ٔن ٔن 

مل يصححه، ولكن املعىن حصـيمل يصححه، ولكن املعىن حصـيمل يصححه، ولكن املعىن حصـيمل يصححه، ولكن املعىن حصـيحححح، و، و، و، و!!!!حتجـاحتجـاحتجـاحتجـاجججج احتجـا احتجـا احتجـا احتجـاجججج قـوي، ٔالنـه  قـوي، ٔالنـه  قـوي، ٔالنـه  قـوي، ٔالنـه : : : : أاللباين يقولأاللباين يقولأاللباين يقولأاللباين يقول
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        . . . . يدل بقرينة ذيدل بقرينة ذيدل بقرينة ذيدل بقرينة ذ���� ٕان اكن مع املرٔاة واكن يريد الفجور ٕان اكن مع املرٔاة واكن يريد الفجور ٕان اكن مع املرٔاة واكن يريد الفجور ٕان اكن مع املرٔاة واكن يريد الفجور

الـرشوط الـسابقة رشوط القـصاص يف الـنفس، الـرشوط الـسابقة رشوط القـصاص يف الـنفس، الـرشوط الـسابقة رشوط القـصاص يف الـنفس، الـرشوط الـسابقة رشوط القـصاص يف الـنفس، ) ) ) ) 4ب رشوط استيفاء القصاص4ب رشوط استيفاء القصاص4ب رشوط استيفاء القصاص4ب رشوط استيفاء القصاص((((
ــ ــمي احل ــيك ٔاق ــنفس ل ــصاص يف ال ــمي احلــرشوط الق ــيك ٔاق ــنفس ل ــصاص يف ال ــمي احلــرشوط الق ــيك ٔاق ــنفس ل ــصاص يف ال ــمي احلــرشوط الق ــيك ٔاق ــنفس ل ــصاص يف ال ــذه رشوط رشوط الق ــن رشوط، ه ــد م ــذه رشوط د، الب ــن رشوط، ه ــد م ــذه رشوط د، الب ــن رشوط، ه ــد م ــذه رشوط د، الب ــن رشوط، ه ــد م د، الب

استيفاء، استيفاء مبعىن التنفيذ، التنفيذ االٓن، ٔاn ٔاقـمي احلـد االٓن، تنفيـذ االٓن، لهـا استيفاء، استيفاء مبعىن التنفيذ، التنفيذ االٓن، ٔاn ٔاقـمي احلـد االٓن، تنفيـذ االٓن، لهـا استيفاء، استيفاء مبعىن التنفيذ، التنفيذ االٓن، ٔاn ٔاقـمي احلـد االٓن، تنفيـذ االٓن، لهـا استيفاء، استيفاء مبعىن التنفيذ، التنفيذ االٓن، ٔاn ٔاقـمي احلـد االٓن، تنفيـذ االٓن، لهـا 
        : : : : رشوطرشوطرشوطرشوط

                        : : : : ويه ثالثةويه ثالثةويه ثالثةويه ثالثة((((

        . . . .  وهو طالب القصاص وهو طالب القصاص وهو طالب القصاص وهو طالب القصاص املسـتحق هو ويل ا�م املسـتحق هو ويل ا�م املسـتحق هو ويل ا�م املسـتحق هو ويل ا�م))))    تلكيف املسـتحقتلكيف املسـتحقتلكيف املسـتحقتلكيف املسـتحق: : : : أالولأالولأالولأالول الرشط  الرشط  الرشط  الرشط 

فـٕان اكن فـٕان اكن فـٕان اكن فـٕان اكن         . . . . النيابـةالنيابـةالنيابـةالنيابـة    وال تـدخ� وال تـدخ� وال تـدخ� وال تـدخ� ٔاهـًال لالسـتيفاء، ٔاهـًال لالسـتيفاء، ٔاهـًال لالسـتيفاء، ٔاهـًال لالسـتيفاء،             ٔاي كونه 4لغًا عاقًال ٔالن غريه ليسٔاي كونه 4لغًا عاقًال ٔالن غريه ليسٔاي كونه 4لغًا عاقًال ٔالن غريه ليسٔاي كونه 4لغًا عاقًال ٔالن غريه ليس    ((((
 اكن ويل ا�م اكن الصغري، طيب الصغري  اكن ويل ا�م اكن الصغري، طيب الصغري  اكن ويل ا�م اكن الصغري، طيب الصغري  اكن ويل ا�م اكن الصغري، طيب الصغري ))))    جمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفه            صغريًا ٔاوصغريًا ٔاوصغريًا ٔاوصغريًا ٔاو

حيـبس حـىت هـذا حيـبس حـىت هـذا حيـبس حـىت هـذا حيـبس حـىت هـذا : : : : هذا غري ملكف، ليس 4لغ، مـاذا نفعـل يف هـذا القاتـل؟ قـالهذا غري ملكف، ليس 4لغ، مـاذا نفعـل يف هـذا القاتـل؟ قـالهذا غري ملكف، ليس 4لغ، مـاذا نفعـل يف هـذا القاتـل؟ قـالهذا غري ملكف، ليس 4لغ، مـاذا نفعـل يف هـذا القاتـل؟ قـال
        . . . . الصغري يكالصغري يكالصغري يكالصغري يكربربربرب ويلكف ويلكف ويلكف ويلكف

اويـة حـبس هدبـة بـن اويـة حـبس هدبـة بـن اويـة حـبس هدبـة بـن اويـة حـبس هدبـة بـن جمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفـهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفـهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفـهجمنوnً حبس اجلاين ٕاىل تلكيفـه؛؛؛؛ ٔالن مع ٔالن مع ٔالن مع ٔالن مع            فٕان اكن صغريًا ٔاوفٕان اكن صغريًا ٔاوفٕان اكن صغريًا ٔاوفٕان اكن صغريًا ٔاو    ((((
وبـذل وبـذل وبـذل وبـذل . . . . ابن القتيل واكن يف عـرص الـصحابة، ومل ينكـرابن القتيل واكن يف عـرص الـصحابة، ومل ينكـرابن القتيل واكن يف عـرص الـصحابة، ومل ينكـرابن القتيل واكن يف عـرص الـصحابة، ومل ينكـر            حىت بلغحىت بلغحىت بلغحىت بلغ    قصاص قصاص قصاص قصاص     خرشم يف خرشم يف خرشم يف خرشم يف 

 اكنوا حيبوا  اكنوا حيبوا  اكنوا حيبوا  اكنوا حيبوا ) ) ) ) العاص، البن القتيل سـبع دpت فمل يقبلهاالعاص، البن القتيل سـبع دpت فمل يقبلهاالعاص، البن القتيل سـبع دpت فمل يقبلهاالعاص، البن القتيل سـبع دpت فمل يقبلها    وسعيد بن وسعيد بن وسعيد بن وسعيد بن     احلسن واحلسني، احلسن واحلسني، احلسن واحلسني، احلسن واحلسني، 
هدبة بن خرشم واكن حمبوب واكن مشهور، فهم حاولوا يعطـوا البـن القتيـل ســبع هدبة بن خرشم واكن حمبوب واكن مشهور، فهم حاولوا يعطـوا البـن القتيـل ســبع هدبة بن خرشم واكن حمبوب واكن مشهور، فهم حاولوا يعطـوا البـن القتيـل ســبع هدبة بن خرشم واكن حمبوب واكن مشهور، فهم حاولوا يعطـوا البـن القتيـل ســبع 

            ....دpت ولكن مل يقبلهادpت ولكن مل يقبلهادpت ولكن مل يقبلهادpت ولكن مل يقبلها

 اكن الـويل ٔاو  اكن الـويل ٔاو  اكن الـويل ٔاو  اكن الـويل ٔاو :::: الـصورة الـصورة الـصورة الـصورة)))) العفـو ٕاىل ا�يـة العفـو ٕاىل ا�يـة العفـو ٕاىل ا�يـة العفـو ٕاىل ا�يـةفقـطفقـطفقـطفقـطفلويل ا¤نون فلويل ا¤نون فلويل ا¤نون فلويل ا¤نون             فٕان احتافٕان احتافٕان احتافٕان احتاجججج ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة((((
nي هــو يطالــب 4لقــصاص ٔاو يطالــب 4لقتــل هــذا اكن جمنــوÓاnي هــو يطالــب 4لقــصاص ٔاو يطالــب 4لقتــل هــذا اكن جمنــوÓاnي هــو يطالــب 4لقــصاص ٔاو يطالــب 4لقتــل هــذا اكن جمنــوÓاnي هــو يطالــب 4لقــصاص ٔاو يطالــب 4لقتــل هــذا اكن جمنــوÓا¤نــون غــري ا¤نــون غــري ا¤نــون غــري ا¤نــون غــري و و و و ، ، ، ، ا

 ا¤نـون  ا¤نـون  ا¤نـون  ا¤نـون ووووينفق عليه، واكن هذا ا¤نون فقري،ينفق عليه، واكن هذا ا¤نون فقري،ينفق عليه، واكن هذا ا¤نون فقري،ينفق عليه، واكن هذا ا¤نون فقري،     عىل هذا ا¤نون ويل عىل هذا ا¤نون ويل عىل هذا ا¤نون ويل عىل هذا ا¤نون ويلمممم ويقو  ويقو  ويقو  ويقو ملكف،ملكف،ملكف،ملكف،
يعطـى يعطـى يعطـى يعطـى  ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ٔالوىل لهـذا ا¤نـون ٕاذا اكن فقـري ٔالوىل لهـذا ا¤نـون ٕاذا اكن فقـري ٔالوىل لهـذا ا¤نـون ٕاذا اكن فقـري ٔالوىل لهـذا ا¤نـون ٕاذا اكن فقـري ااااففففاÓي قتل وا�ه، اÓي قتل وا�ه، اÓي قتل وا�ه، اÓي قتل وا�ه،  من  من  من  من  تفرق معه  تفرق معه  تفرق معه  تفرق معه الالالال

        ....مال ينفق عليه منه،مال ينفق عليه منه،مال ينفق عليه منه،مال ينفق عليه منه،

 هذا قيـد تنتبـه ويل ا¤نـون ولـيس ويل  هذا قيـد تنتبـه ويل ا¤نـون ولـيس ويل  هذا قيـد تنتبـه ويل ا¤نـون ولـيس ويل  هذا قيـد تنتبـه ويل ا¤نـون ولـيس ويل ))))فقطفقطفقطفقطفلويل ا¤نون فلويل ا¤نون فلويل ا¤نون فلويل ا¤نون             فٕان احتافٕان احتافٕان احتافٕان احتاجججج ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة((((
 الصغري هذا ن الصغري هذا ن الصغري هذا ن الصغري هذا نرترترترتكه ٕاىل ٔان يككه ٕاىل ٔان يككه ٕاىل ٔان يككه ٕاىل ٔان يكربربربرب ويعقل ويلكف ويطالب، هو  ويعقل ويلكف ويطالب، هو  ويعقل ويلكف ويطالب، هو  ويعقل ويلكف ويطالب، هو ،،،،الصغري، ويل الصغريالصغري، ويل الصغريالصغري، ويل الصغريالصغري، ويل الصغري
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 ا¤نون وفقري، ويل ا¤نون يأخذ  ا¤نون وفقري، ويل ا¤نون يأخذ  ا¤نون وفقري، ويل ا¤نون يأخذ  ا¤نون وفقري، ويل ا¤نون يأخذ ؤامره، ٕاما ٔان يطالب 4لقتل ٔاو يطالب �4ية، ٔاماؤامره، ٕاما ٔان يطالب 4لقتل ٔاو يطالب �4ية، ٔاماؤامره، ٕاما ٔان يطالب 4لقتل ٔاو يطالب �4ية، ٔاماؤامره، ٕاما ٔان يطالب 4لقتل ٔاو يطالب �4ية، ٔاما
        ....املال وينفق عىل هذا إالنسان ا¤نوناملال وينفق عىل هذا إالنسان ا¤نوناملال وينفق عىل هذا إالنسان ا¤نوناملال وينفق عىل هذا إالنسان ا¤نون

فلويل ا¤نـون فقـط العفـو ٕاىل ا�يـة، ٔالن اجلنـون ال حـد O فلويل ا¤نـون فقـط العفـو ٕاىل ا�يـة، ٔالن اجلنـون ال حـد O فلويل ا¤نـون فقـط العفـو ٕاىل ا�يـة، ٔالن اجلنـون ال حـد O فلويل ا¤نـون فقـط العفـو ٕاىل ا�يـة، ٔالن اجلنـون ال حـد O             فٕان احتافٕان احتافٕان احتافٕان احتاجججج ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة ٕاىل نفقة((((
ي ٕاليه ي ٕاليه ي ٕاليه ي ٕاليه          ....خبخبخبخبالف الصغريالف الصغريالف الصغريالف الصغري    عادة، عادة، عادة، عادة،     ينهتينهتينهتينهتــــ

ٔالنـه يكـون ٔالنـه يكـون ٔالنـه يكـون ٔالنـه يكـون              فـال ينفـرد بـه بعـضهم فـال ينفـرد بـه بعـضهم فـال ينفـرد بـه بعـضهم فـال ينفـرد بـه بعـضهم::::اتفاق املسـتحقني عىل اسـتيفائهاتفاق املسـتحقني عىل اسـتيفائهاتفاق املسـتحقني عىل اسـتيفائهاتفاق املسـتحقني عىل اسـتيفائه: : : : الثاينالثاينالثاينالثاينالرشط الرشط الرشط الرشط 
 ٕاذن البد من اتفاق املسـتحقني، مك  ٕاذن البد من اتفاق املسـتحقني، مك  ٕاذن البد من اتفاق املسـتحقني، مك  ٕاذن البد من اتفاق املسـتحقني، مك ) ) ) ) عليهعليهعليهعليه                ٕاذنه، وال والية Oٕاذنه، وال والية Oٕاذنه، وال والية Oٕاذنه، وال والية O    بغري بغري بغري بغري     سـتوفيًا حلق غريه سـتوفيًا حلق غريه سـتوفيًا حلق غريه سـتوفيًا حلق غريه م م م م 

واحد مسـتحقني؟ واحد مسـتحقني؟ واحد مسـتحقني؟ واحد مسـتحقني؟ مخمخمخمخسة، البد اسة، البد اسة، البد اسة، البد امخلمخلمخلمخلسة يتفقوا حنن سة يتفقوا حنن سة يتفقوا حنن سة يتفقوا حنن ننننريد القصاص، ريد القصاص، ريد القصاص، ريد القصاص، ننننريد القود، لكن ريد القود، لكن ريد القود، لكن ريد القود، لكن 
لو ٔاربعة يريدوا القصاص وواحد انفرد ٔاراد ا�ية، الصورة اليت لو ٔاربعة يريدوا القصاص وواحد انفرد ٔاراد ا�ية، الصورة اليت لو ٔاربعة يريدوا القصاص وواحد انفرد ٔاراد ا�ية، الصورة اليت لو ٔاربعة يريدوا القصاص وواحد انفرد ٔاراد ا�ية، الصورة اليت حتحتحتحتصل، لن يبقى فهيا صل، لن يبقى فهيا صل، لن يبقى فهيا صل، لن يبقى فهيا 

        . . . .  من القصاص ٕاىل ا�ية من القصاص ٕاىل ا�ية من القصاص ٕاىل ا�ية من القصاص ٕاىل ا�يةننننزنزنزنزنلللل و  و  و  و      يعفوا يعفوا يعفوا يعفوا....قصاص االٓنقصاص االٓنقصاص االٓنقصاص االٓن

 لو واحد غائب املسافر هذا ال نعرف نصل O، االٓن سهل،  لو واحد غائب املسافر هذا ال نعرف نصل O، االٓن سهل،  لو واحد غائب املسافر هذا ال نعرف نصل O، االٓن سهل،  لو واحد غائب املسافر هذا ال نعرف نصل O، االٓن سهل، ))))وينتظر قدوم الغائبوينتظر قدوم الغائبوينتظر قدوم الغائبوينتظر قدوم الغائب    ((((
        . . . . لكن يتلكم عىل زمانلكن يتلكم عىل زمانلكن يتلكم عىل زمانلكن يتلكم عىل زمان

ــري امللكــف            (((( ــف غ ــب، وتلكي ــدوم الغائ ــري امللكــفوينتظــر ق ــف غ ــب، وتلكي ــدوم الغائ ــري امللكــفوينتظــر ق ــف غ ــب، وتلكي ــدوم الغائ ــري امللكــفوينتظــر ق ــف غ ــب، وتلكي ــدوم الغائ ــصغري))))    وينتظــر ق ــصغري ٔاي ال ــصغري ٔاي ال ــصغري ٔاي ال رشاكء يف رشاكء يف رشاكء يف رشاكء يف             ٔالهنــمٔالهنــمٔالهنــمٔالهنــم     ( ( ( ( ٔاي ال
، ، ، ،  لو مات واحد مـن املـسـتحقني لو مات واحد مـن املـسـتحقني لو مات واحد مـن املـسـتحقني لو مات واحد مـن املـسـتحقني))))        القصاص، ومن مات من املسـتحقني فوارثه كهوالقصاص، ومن مات من املسـتحقني فوارثه كهوالقصاص، ومن مات من املسـتحقني فوارثه كهوالقصاص، ومن مات من املسـتحقني فوارثه كهو

        . . . . ريثه يقوم مقامهريثه يقوم مقامهريثه يقوم مقامهريثه يقوم مقامهسسسس، اÓي ، اÓي ، اÓي ، اÓي  مات ٔاحدمه مات ٔاحدمه مات ٔاحدمه مات ٔاحدمهاكنوا ٔاربع ٕاخوة مث اكنوا ٔاربع ٕاخوة مث اكنوا ٔاربع ٕاخوة مث اكنوا ٔاربع ٕاخوة مث 

لقيامـه لقيامـه لقيامـه لقيامـه     ومـن مـات مـن املـسـتحقني فوارثـه كهـو، ومـن مـات مـن املـسـتحقني فوارثـه كهـو، ومـن مـات مـن املـسـتحقني فوارثـه كهـو، ومـن مـات مـن املـسـتحقني فوارثـه كهـو، ((((. . . . الرواية املشهورة عنـد احلنـاب¹الرواية املشهورة عنـد احلنـاب¹الرواية املشهورة عنـد احلنـاب¹الرواية املشهورة عنـد احلنـاب¹
        ....    ))))حقوقهحقوقهحقوقهحقوقه    كسائر كسائر كسائر كسائر     مقامه، ٔالنه حق للميمقامه، ٔالنه حق للميمقامه، ٔالنه حق للميمقامه، ٔالنه حق للميتتتت، فانتقل ٕاىل وارثه ، فانتقل ٕاىل وارثه ، فانتقل ٕاىل وارثه ، فانتقل ٕاىل وارثه 

ٕاىل ٔان ٕاىل ٔان ٕاىل ٔان ٕاىل ٔان  ٔاي لو فيه واحد صغري لن ننتظر  ٔاي لو فيه واحد صغري لن ننتظر  ٔاي لو فيه واحد صغري لن ننتظر  ٔاي لو فيه واحد صغري لن ننتظر ))))للكبار استيفاؤهللكبار استيفاؤهللكبار استيفاؤهللكبار استيفاؤه: : : : وعنهوعنهوعنهوعنه((((: : : : الرواية أالخرىالرواية أالخرىالرواية أالخرىالرواية أالخرى
        . . . . يكيكيكيكربربربرب

رررريضيضيضيض    ----للكبار استيفاؤه ٔالن احلسن بن عيل بن ٔايب طالـب للكبار استيفاؤه ٔالن احلسن بن عيل بن ٔايب طالـب للكبار استيفاؤه ٔالن احلسن بن عيل بن ٔايب طالـب للكبار استيفاؤه ٔالن احلسن بن عيل بن ٔايب طالـب : : : : وعنه ٔاي إالمام ٔامحدوعنه ٔاي إالمام ٔامحدوعنه ٔاي إالمام ٔامحدوعنه ٔاي إالمام ٔامحد((((
 ابن ملجم لعنه هللا قتل عيل بن ٔايب طالب، هـو رضبـه  ابن ملجم لعنه هللا قتل عيل بن ٔايب طالب، هـو رضبـه  ابن ملجم لعنه هللا قتل عيل بن ٔايب طالب، هـو رضبـه  ابن ملجم لعنه هللا قتل عيل بن ٔايب طالب، هـو رضبـه )))) قتل ابن ملجم قتل ابن ملجم قتل ابن ملجم قتل ابن ملجم----هللا عهنامهللا عهنامهللا عهنامهللا عهنام

ولكنه مل ميولكنه مل ميولكنه مل ميولكنه مل ميتتتت يف احلال، عيل ٔاو يف احلال، عيل ٔاو يف احلال، عيل ٔاو يف احلال، عيل ٔاوىصىصىصىص ابنه قال O ٔاn لو م ابنه قال O ٔاn لو م ابنه قال O ٔاn لو م ابنه قال O ٔاn لو متتتت اقت� ولكن ال  اقت� ولكن ال  اقت� ولكن ال  اقت� ولكن ال متمتمتمتثل بـه، ثل بـه، ثل بـه، ثل بـه، 
        ....رٔايرٔايرٔايرٔايوٕان ٔاn حييوٕان ٔاn حييوٕان ٔاn حييوٕان ٔاn حييتتتت فسأرى  فسأرى  فسأرى  فسأرى 

رمحـه رمحـه رمحـه رمحـه ----االٓن احلسن بن عيل قت�، اكن عيل بن ٔايب طالب الرضبة تسـبباالٓن احلسن بن عيل قت�، اكن عيل بن ٔايب طالب الرضبة تسـبباالٓن احلسن بن عيل قت�، اكن عيل بن ٔايب طالب الرضبة تسـبباالٓن احلسن بن عيل قت�، اكن عيل بن ٔايب طالب الرضبة تسـببتتتت يف موته  يف موته  يف موته  يف موته 
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        .... ور ور ور وريضيضيضيض عنه عنه عنه عنه----هللاهللاهللاهللا

ينكـر ينكـر ينكـر ينكـر             فـملفـملفـملفـمل    الورثـة صـغار، الورثـة صـغار، الورثـة صـغار، الورثـة صـغار،     ويف ويف ويف ويف      قتل ابـن ملجـم قتل ابـن ملجـم قتل ابـن ملجـم قتل ابـن ملجـم----رررريضيضيضيض هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنام----احلسن بن عيل احلسن بن عيل احلسن بن عيل احلسن بن عيل ((((
 مـن اÓي قـت�  مـن اÓي قـت�  مـن اÓي قـت�  مـن اÓي قـت�  هـذه تـأويالت، هـذه تـأويالت، هـذه تـأويالت، هـذه تـأويالت،))))وقيل قت� لكفره وقيل لسعيه يف أالرض 4لفسادوقيل قت� لكفره وقيل لسعيه يف أالرض 4لفسادوقيل قت� لكفره وقيل لسعيه يف أالرض 4لفسادوقيل قت� لكفره وقيل لسعيه يف أالرض 4لفساد

ن ن ن ن <<<<ٔٔ  ٔٔ  فـفـفـفـ     عـيل عـيل عـيل عـيل::::املبـارش احلـسن، لكـن االٓمـر املبـارش احلـسن، لكـن االٓمـر املبـارش احلـسن، لكـن االٓمـر املبـارش احلـسن، لكـن االٓمـر ؟؟؟؟بن ٔايب طالـب بن ٔايب طالـب بن ٔايب طالـب بن ٔايب طالـب  عيل  عيل  عيل  عيل ٔامٔامٔامٔام احلسن  احلسن  احلسن  احلسن االٓن،االٓن،االٓن،االٓن،
ٕان مٕان مٕان مٕان متتتت فاقت� قتال حسـنا وال  فاقت� قتال حسـنا وال  فاقت� قتال حسـنا وال  فاقت� قتال حسـنا وال """"    : : : :  عىل ر عىل ر عىل ر عىل رىضىضىضىض هللا عنه هللا عنه هللا عنه هللا عنهيقوليقوليقوليقولاحلسن نفذ وصية ٔابوه،احلسن نفذ وصية ٔابوه،احلسن نفذ وصية ٔابوه،احلسن نفذ وصية ٔابوه،

 هذه الرواية الثانية وامجلاهري ٔابوا ذ هذه الرواية الثانية وامجلاهري ٔابوا ذ هذه الرواية الثانية وامجلاهري ٔابوا ذ هذه الرواية الثانية وامجلاهري ٔابوا ذ����، امجلاهري ، امجلاهري ، امجلاهري ، امجلاهري """"    متمتمتمتثلوا به، وٕان حييثلوا به، وٕان حييثلوا به، وٕان حييثلوا به، وٕان حييتتتت فسأرى رٔاي فسأرى رٔاي فسأرى رٔاي فسأرى رٔاي
        . . . . عىل الرواية أالوىلعىل الرواية أالوىلعىل الرواية أالوىلعىل الرواية أالوىل

            .... ومل يرد 4 ومل يرد 4 ومل يرد 4 ومل يرد 4يقيقيقيق الورثة ذ الورثة ذ الورثة ذ الورثة ذ���� بل يريدوا ا�ية بل يريدوا ا�ية بل يريدوا ا�ية بل يريدوا ا�يةلو انفرد ٔاحد الورثة بقتل القاتللو انفرد ٔاحد الورثة بقتل القاتللو انفرد ٔاحد الورثة بقتل القاتللو انفرد ٔاحد الورثة بقتل القاتل: : : : سسسس

 هـذه  هـذه  هـذه  هـذه ))))عـذر فقـطعـذر فقـطعـذر فقـطعـذر فقـط    إالنفراد بـه إالنفراد بـه إالنفراد بـه إالنفراد بـه             منع منمنع منمنع منمنع من    ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ((((::::الوجه أالول عند احلناب¹الوجه أالول عند احلناب¹الوجه أالول عند احلناب¹الوجه أالول عند احلناب¹
حقهم حقهم حقهم حقهم                     وال قصاص عليه، ٔالنه رشيك يف وال قصاص عليه، ٔالنه رشيك يف وال قصاص عليه، ٔالنه رشيك يف وال قصاص عليه، ٔالنه رشيك يف !!!!سـتحقاق، وعليه لرشاكئهسـتحقاق، وعليه لرشاكئهسـتحقاق، وعليه لرشاكئهسـتحقاق، وعليه لرشاكئه((((صورة ٔاخرى صورة ٔاخرى صورة ٔاخرى صورة ٔاخرى 

 مه ٔاوليـاء ا�م،  مه ٔاوليـاء ا�م،  مه ٔاوليـاء ا�م،  مه ٔاوليـاء ا�م،  الورثة  الورثة  الورثة  الورثة ممممممممننننٔان ٔاحدٔان ٔاحدٔان ٔاحدٔان ٔاحد لو  لو  لو  لو ))))ٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكه    من ا�ية، من ا�ية، من ا�ية، من ا�ية، 
بقية الورثة مل يكونوا يريدوا ٔان يقتـل، اكنـوا بقية الورثة مل يكونوا يريدوا ٔان يقتـل، اكنـوا بقية الورثة مل يكونوا يريدوا ٔان يقتـل، اكنـوا بقية الورثة مل يكونوا يريدوا ٔان يقتـل، اكنـوا  لكن  لكن  لكن  لكن انفرد 4لقاتل، اغتاانفرد 4لقاتل، اغتاانفرد 4لقاتل، اغتاانفرد 4لقاتل، اغتاظظظظ منه وقت�،  منه وقت�،  منه وقت�،  منه وقت�، 

         احلمك الرشعي؟ احلمك الرشعي؟ احلمك الرشعي؟ احلمك الرشعي؟مفا هومفا هومفا هومفا هويريدوا ا�ية، يريدوا ا�ية، يريدوا ا�ية، يريدوا ا�ية، 

    هل يريدواهل يريدواهل يريدواهل يريدوا ٔان يرى رٔاي ٕاخوته،  ٔان يرى رٔاي ٕاخوته،  ٔان يرى رٔاي ٕاخوته،  ٔان يرى رٔاي ٕاخوته، ::::الصوابالصوابالصوابالصواب        ))))إالنفراد بهإالنفراد بهإالنفراد بهإالنفراد به            منع منمنع منمنع منمنع من    ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ((((
عذر فقط وال قصاص عذر فقط وال قصاص عذر فقط وال قصاص عذر فقط وال قصاص     إالنفراد به إالنفراد به إالنفراد به إالنفراد به             منمنمنمنمنع منع منع منع     ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من ومىت انفرد به من : (: (: (: (ية، يقولية، يقولية، يقولية، يقولا�ا�ا�ا�    ٔامٔامٔامٔامقتل قتل قتل قتل ال ال ال ال 

 هـو يـدفع  هـو يـدفع  هـو يـدفع  هـو يـدفع ))))حقهم مـن ا�يـةحقهم مـن ا�يـةحقهم مـن ا�يـةحقهم مـن ا�يـة                ، ٔالنه رشيك يف ، ٔالنه رشيك يف ، ٔالنه رشيك يف ، ٔالنه رشيك يف !!!!سـتحقاق، لكن عليه لرشاكئهسـتحقاق، لكن عليه لرشاكئهسـتحقاق، لكن عليه لرشاكئهسـتحقاق، لكن عليه لرشاكئهعليهعليهعليهعليه
�ية، ٕاذا مل يطالبوا �ية، ٕاذا مل يطالبوا �ية، ٕاذا مل يطالبوا �ية، ٕاذا مل يطالبوا 4444هذا ٕاذا طالب الورثة،هذا ٕاذا طالب الورثة،هذا ٕاذا طالب الورثة،هذا ٕاذا طالب الورثة،)  )  )  )  ٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكهٕالتالفه ما اكن مسـتحقًا لرشيكه     ( ( ( (ا�يةا�يةا�يةا�ية
        . . . . فالفالفالفال

مـال فوجـب يف مـال فوجـب يف مـال فوجـب يف مـال فوجـب يف         أالول، ٔالنـه قـود سـقط ٕاىلأالول، ٔالنـه قـود سـقط ٕاىلأالول، ٔالنـه قـود سـقط ٕاىلأالول، ٔالنـه قـود سـقط ٕاىل    القاتل القاتل القاتل القاتل             جيب يف تركةجيب يف تركةجيب يف تركةجيب يف تركة: : : : والوجه الثاينوالوجه الثاينوالوجه الثاينوالوجه الثاين((((
بديـة بديـة بديـة بديـة     القاتل أالول عىل قاتل موروالقاتل أالول عىل قاتل موروالقاتل أالول عىل قاتل موروالقاتل أالول عىل قاتل مورو''''م م م م     ويرجع ورثة ويرجع ورثة ويرجع ورثة ويرجع ورثة . . . . تركة القاتل، كام لو قت� ٔاجنيبتركة القاتل، كام لو قت� ٔاجنيبتركة القاتل، كام لو قت� ٔاجنيبتركة القاتل، كام لو قت� ٔاجنيب

        ....    ))))الاكيفالاكيفالاكيفالاكيف            ذكر معناه يفذكر معناه يفذكر معناه يفذكر معناه يف. . . . ما عدا نصيبهما عدا نصيبهما عدا نصيبهما عدا نصيبه

 خشص انفرد من الورثة فقت�، يعذر مث يدفع ا�يـة نـصيب ٔاخواتـه  خشص انفرد من الورثة فقت�، يعذر مث يدفع ا�يـة نـصيب ٔاخواتـه  خشص انفرد من الورثة فقت�، يعذر مث يدفع ا�يـة نـصيب ٔاخواتـه  خشص انفرد من الورثة فقت�، يعذر مث يدفع ا�يـة نـصيب ٔاخواتـه ::::الصورة أالوىلالصورة أالوىلالصورة أالوىلالصورة أالوىل
        . . . . يدفعها هويدفعها هويدفعها هويدفعها هو
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كة القاتـل أالول، مـن القاتـل أالول؟ اÓي كة القاتـل أالول، مـن القاتـل أالول؟ اÓي كة القاتـل أالول، مـن القاتـل أالول؟ اÓي كة القاتـل أالول، مـن القاتـل أالول؟ اÓي ا�ية جتب يف تر ا�ية جتب يف تر ا�ية جتب يف تر ا�ية جتب يف تر :::: يقول  يقول  يقول  يقول ::::الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية
قتل ٔابومه، طيب هو قتل االٓن، ٕاذن قتل وتأخذ منه ا�ية، ال ينفع، ٕاما القتـل ٔاو قتل ٔابومه، طيب هو قتل االٓن، ٕاذن قتل وتأخذ منه ا�ية، ال ينفع، ٕاما القتـل ٔاو قتل ٔابومه، طيب هو قتل االٓن، ٕاذن قتل وتأخذ منه ا�ية، ال ينفع، ٕاما القتـل ٔاو قتل ٔابومه، طيب هو قتل االٓن، ٕاذن قتل وتأخذ منه ا�ية، ال ينفع، ٕاما القتـل ٔاو 
ا�ية، لكن عىل öمه جيب يف تركة القاتل أالول، ٔالنه قود سقط مال فوجب يف ا�ية، لكن عىل öمه جيب يف تركة القاتل أالول، ٔالنه قود سقط مال فوجب يف ا�ية، لكن عىل öمه جيب يف تركة القاتل أالول، ٔالنه قود سقط مال فوجب يف ا�ية، لكن عىل öمه جيب يف تركة القاتل أالول، ٔالنه قود سقط مال فوجب يف 

        . . . . م �4يةم �4يةم �4يةم �4يةتركة القاتل كام لو قت� ٔاجنيب، ويرجع ورثة القاتل أالول عىل القاتل مورتركة القاتل كام لو قت� ٔاجنيب، ويرجع ورثة القاتل أالول عىل القاتل مورتركة القاتل كام لو قت� ٔاجنيب، ويرجع ورثة القاتل أالول عىل القاتل مورتركة القاتل كام لو قت� ٔاجنيب، ويرجع ورثة القاتل أالول عىل القاتل مور''''

            ....الصور اليت يسقط فهيا القصاصالصور اليت يسقط فهيا القصاصالصور اليت يسقط فهيا القصاصالصور اليت يسقط فهيا القصاص

ســقط ســقط ســقط ســقط     لــو عفــا بعــلــو عفــا بعــلــو عفــا بعــلــو عفــا بعــضضضض الورثــة واكن بعــ الورثــة واكن بعــ الورثــة واكن بعــ الورثــة واكن بعــضضضض الورثــة زو الورثــة زو الورثــة زو الورثــة زوجججج ٔاو زوجــة ٔاو زوجــة ٔاو زوجــة ٔاو زوجــة    ::::الــصورة أالوىلالــصورة أالوىلالــصورة أالوىلالــصورة أالوىل

    ::::����يف قـوO يف قـوO يف قـوO يف قـوO             مج¹ الورثـة، فيـدخلمج¹ الورثـة، فيـدخلمج¹ الورثـة، فيـدخلمج¹ الورثـة، فيـدخل    من من من من     ؤاحد الزوجني ؤاحد الزوجني ؤاحد الزوجني ؤاحد الزوجني . . . . القصاص، ٔالنه ال يتبعالقصاص، ٔالنه ال يتبعالقصاص، ٔالنه ال يتبعالقصاص، ٔالنه ال يتبعضضضض
            ....حصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباين) ) ) ) »»»»فأه� بني خريتنيفأه� بني خريتنيفأه� بني خريتنيفأه� بني خريتني    ««««

 بعفـو  بعفـو  بعفـو  بعفـو رررر لو اثنني رشاكء ٔاو ٔاقـ لو اثنني رشاكء ٔاو ٔاقـ لو اثنني رشاكء ٔاو ٔاقـ لو اثنني رشاكء ٔاو ٔاقـ))))    ه سقط القصاصه سقط القصاصه سقط القصاصه سقط القصاصٔاو ٔاقر بعفو رشيكٔاو ٔاقر بعفو رشيكٔاو ٔاقر بعفو رشيكٔاو ٔاقر بعفو رشيك((((: : : : الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية
رشيكه، قال ٔاn ٔارشيكه، قال ٔاn ٔارشيكه، قال ٔاn ٔارشيكه، قال ٔاn ٔاCCCC ٔاسقط القصاص، لكن ٔاn ٔاريد القصاص، 4ٕقراره يبقى يسقط  ٔاسقط القصاص، لكن ٔاn ٔاريد القصاص، 4ٕقراره يبقى يسقط  ٔاسقط القصاص، لكن ٔاn ٔاريد القصاص، 4ٕقراره يبقى يسقط  ٔاسقط القصاص، لكن ٔاn ٔاريد القصاص، 4ٕقراره يبقى يسقط 

        . . . . القصاص، هذا معىن ٔاو ٔاقر بعفو رشيكه سقط القصاصالقصاص، هذا معىن ٔاو ٔاقر بعفو رشيكه سقط القصاصالقصاص، هذا معىن ٔاو ٔاقر بعفو رشيكه سقط القصاصالقصاص، هذا معىن ٔاو ٔاقر بعفو رشيكه سقط القصاص

 ٔان  ٔان  ٔان  ٔان  ٔارد ٔارد ٔارد ٔاردفهل منفهل منفهل منفهل من---- يُقتل يُقتل يُقتل يُقتل ٔاريد ٔان ٔاريد ٔان ٔاريد ٔان ٔاريد ٔان:::: قال قال قال قالواالٓخرواالٓخرواالٓخرواالٓخر،،،، ٔاn ٔاريد املال ٔاn ٔاريد املال ٔاn ٔاريد املال ٔاn ٔاريد املال:::: قال قال قال قالٔاحدمهٔاحدمهٔاحدمهٔاحدمه ٔاخوه،  ٔاخوه،  ٔاخوه،  ٔاخوه، لولولولو::::سسسس
 عنه من القـصاص ٕاىل ا�يـة، هـو ال  عنه من القـصاص ٕاىل ا�يـة، هـو ال  عنه من القـصاص ٕاىل ا�يـة، هـو ال  عنه من القـصاص ٕاىل ا�يـة، هـو ال واواواواعفعفعفعف مه  مه  مه  مه  الصورة االٓن  الصورة االٓن  الصورة االٓن  الصورة االٓن ؟؟؟؟الالالاليُقتل يأخذ دية ٔاو يُقتل يأخذ دية ٔاو يُقتل يأخذ دية ٔاو يُقتل يأخذ دية ٔاو 

    فهـلفهـلفهـلفهـل ٔاراد ا�يـة سـقط القـصاص،  ٔاراد ا�يـة سـقط القـصاص،  ٔاراد ا�يـة سـقط القـصاص،  ٔاراد ا�يـة سـقط القـصاص، ٔاخيـهٔاخيـهٔاخيـهٔاخيـه كـون  كـون  كـون  كـون لكنلكنلكنلكنيريد ا�ية، هو يريد القـصاص،يريد ا�ية، هو يريد القـصاص،يريد ا�ية، هو يريد القـصاص،يريد ا�ية، هو يريد القـصاص،
        . . . . يأخذ دية ٔاو ال؟ يأخذ ديةيأخذ دية ٔاو ال؟ يأخذ ديةيأخذ دية ٔاو ال؟ يأخذ ديةيأخذ دية ٔاو ال؟ يأخذ دية

 حىت لو O  حىت لو O  حىت لو O  حىت لو O ))))جماnً ٔاو ٕاىل ا�ية، ٔالهنا بدل عام فاته من القصاصجماnً ٔاو ٕاىل ا�ية، ٔالهنا بدل عام فاته من القصاصجماnً ٔاو ٕاىل ا�ية، ٔالهنا بدل عام فاته من القصاصجماnً ٔاو ٕاىل ا�ية، ٔالهنا بدل عام فاته من القصاص            عفا رشيكهعفا رشيكهعفا رشيكهعفا رشيكه    وسواء وسواء وسواء وسواء     ((((
 nقال ٔا nرشيك وعفا جما nقال ٔا nرشيك وعفا جما nقال ٔا nرشيك وعفا جما nقال ٔا nال ٔاريد هو يأخذ ا�يةال ٔاريد هو يأخذ ا�يةال ٔاريد هو يأخذ ا�يةال ٔاريد هو يأخذ ا�يةرشيك وعفا جما . . . .        

امرٔاتــه فوجــد عنــدها رجــًال فقتلهــا، امرٔاتــه فوجــد عنــدها رجــًال فقتلهــا، امرٔاتــه فوجــد عنــدها رجــًال فقتلهــا، امرٔاتــه فوجــد عنــدها رجــًال فقتلهــا،     عــىل عــىل عــىل عــىل             دخــلدخــلدخــلدخــل    وعــن زيــد بــن وهــب ٔان رجــًال وعــن زيــد بــن وهــب ٔان رجــًال وعــن زيــد بــن وهــب ٔان رجــًال وعــن زيــد بــن وهــب ٔان رجــًال ((((
. . . . قـد تـصدققـد تـصدققـد تـصدققـد تـصدقتتتت: : : : ٕاخوٕاخوٕاخوٕاخوهتهتهتهتـاـاـاـا    فقـال بعـفقـال بعـفقـال بعـفقـال بعـضضضض        فاسـتعدى عليـه ٕاخوفاسـتعدى عليـه ٕاخوفاسـتعدى عليـه ٕاخوفاسـتعدى عليـه ٕاخوهتهتهتهتـا معـر رـا معـر رـا معـر رـا معـر ريضيضيضيض هللا عنـه،  هللا عنـه،  هللا عنـه،  هللا عنـه، 

 ٔاn ال ٔاريد القتل،  ٔاn ال ٔاريد القتل،  ٔاn ال ٔاريد القتل،  ٔاn ال ٔاريد القتل، 6666ٔنه اغتأنه اغتأنه اغتأنه اغتاظظظظ من ٔاخته، ٕانسانة فاجرة وتفعل  من ٔاخته، ٕانسانة فاجرة وتفعل  من ٔاخته، ٕانسانة فاجرة وتفعل  من ٔاخته، ٕانسانة فاجرة وتفعل ))))فقفقفقفقىضىضىضىض لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية
        . . . . نقت�، ال ٔاننقت�، ال ٔاننقت�، ال ٔاننقت�، ال ٔانتتتت تسـتحقي القتل تسـتحقي القتل تسـتحقي القتل تسـتحقي القتلهذا اليشء، وكامن هذا اليشء، وكامن هذا اليشء، وكامن هذا اليشء، وكامن 

 ملاذا؟ ٔالنه ٔاسقط حقها، هذا حصحه الشـيخ  ملاذا؟ ٔالنه ٔاسقط حقها، هذا حصحه الشـيخ  ملاذا؟ ٔالنه ٔاسقط حقها، هذا حصحه الشـيخ  ملاذا؟ ٔالنه ٔاسقط حقها، هذا حصحه الشـيخ ))))فقفقفقفقىضىضىضىض لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية لسائرمه �4ية. . . . قد تصدققد تصدققد تصدققد تصدقتتتت((((
        . . . . أاللباينأاللباينأاللباينأاللباين
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        ....لو قتللو قتللو قتللو قتلتتتت امرٔاة حامال امرٔاة حامال امرٔاة حامال امرٔاة حامال

 فـَال  فـَال  فـَال  فـَال ﴿﴿﴿﴿: : : : اجلاين لقوO تعاىلاجلاين لقوO تعاىلاجلاين لقوO تعاىلاجلاين لقوO تعاىل             غري غري غري غري::::ٔائائائاي            ٔان يؤمن يف استيفائه تعديه ٕاىل الغرئان يؤمن يف استيفائه تعديه ٕاىل الغرئان يؤمن يف استيفائه تعديه ٕاىل الغرئان يؤمن يف استيفائه تعديه ٕاىل الغري: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث((((
ــلِ  ــلِ ِ الَْقْت ــلِ ِ الَْقْت ــلِ ِ الَْقْت ِّّ الَْقْت ِف ّيفّ ِف يفْ ِف يفْ ــرسرسرسْرسِف يفْ ُ ــي ُ ــي ُ ــي ُ ــزم القــصاص حــامالً          ] ] ] ]٣٣٣٣٣٣٣٣: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء    [[[[                 ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ي ــو ل ــزم القــصاص حــامالً  فل ــو ل ــزم القــصاص حــامالً  فل ــو ل ــزم القــصاص حــامالً  فل ــو ل ــد              فل ــد  بع ــد  بع ــد  بع ــتتتت بع ــٔاو محل ــٔاو محل ــٔاو محل ٔاو محل

 ٔان ٔان ٔان ٔانتتتت تسـتويف القصاص من خشص، ٕاذن ال تظـمل  تسـتويف القصاص من خشص، ٕاذن ال تظـمل  تسـتويف القصاص من خشص، ٕاذن ال تظـمل  تسـتويف القصاص من خشص، ٕاذن ال تظـمل ))))محلهامحلهامحلهامحلها            وجوبه، مل تقتل حىت تضعوجوبه، مل تقتل حىت تضعوجوبه، مل تقتل حىت تضعوجوبه، مل تقتل حىت تضع
خشص آخر، طيب يه املرٔاة زنخشص آخر، طيب يه املرٔاة زنخشص آخر، طيب يه املرٔاة زنخشص آخر، طيب يه املرٔاة زنتتتت مث محل مث محل مث محل مث محلتتتت، ٔان، ٔان، ٔان، ٔانتتتت لو قتلهتا االٓن تقتلها وتقتل ما يف  لو قتلهتا االٓن تقتلها وتقتل ما يف  لو قتلهتا االٓن تقتلها وتقتل ما يف  لو قتلهتا االٓن تقتلها وتقتل ما يف 

        . . . . بطهنا، ننتظر حىت املرٔاة تضع مث نقمي علهيا احلدبطهنا، ننتظر حىت املرٔاة تضع مث نقمي علهيا احلدبطهنا، ننتظر حىت املرٔاة تضع مث نقمي علهيا احلدبطهنا، ننتظر حىت املرٔاة تضع مث نقمي علهيا احلد

محلهـا وتـسقيه محلهـا وتـسقيه محلهـا وتـسقيه محلهـا وتـسقيه             ٔاو محلٔاو محلٔاو محلٔاو محلتتتت بعد وجوبه، مل تقتل حـىت تـضع بعد وجوبه، مل تقتل حـىت تـضع بعد وجوبه، مل تقتل حـىت تـضع بعد وجوبه، مل تقتل حـىت تـضع            فلو لزم القصاص حامالً فلو لزم القصاص حامالً فلو لزم القصاص حامالً فلو لزم القصاص حامالً ((((
        ....اÓي نسميه اللاÓي نسميه اللاÓي نسميه اللاÓي نسميه اللنبنبنبنب املسامر، الل املسامر، الل املسامر، الل املسامر، اللنبنبنبنب ٔاول ما ي ٔاول ما ي ٔاول ما ي ٔاول ما يزنزنزنزنل،ل،ل،ل،: : : :  اللبأ  اللبأ  اللبأ  اللبأ ))))اللبأ اللبأ اللبأ اللبأ 

الغالب ال يعيالغالب ال يعيالغالب ال يعيالغالب ال يعيشششش ٕاال  ٕاال  ٕاال  ٕاال             ويفويفويفويف    يرض الو�، يرض الو�، يرض الو�، يرض الو�،     الرشح، ٔالن تركه الرشح، ٔالن تركه الرشح، ٔالن تركه الرشح، ٔالن تركه             قاO يفقاO يفقاO يفقاO يف. . . . فيه خالفاً فيه خالفاً فيه خالفاً فيه خالفاً             ال نعملال نعملال نعملال نعمل((((
وشداد بـن وشداد بـن وشداد بـن وشداد بـن     الصامالصامالصامالصامتتتت، ، ، ،             بنبنبنبن    والبن ماجه عن معاذ بن جبل، ؤايب عبيدة، وعبادة والبن ماجه عن معاذ بن جبل، ؤايب عبيدة، وعبادة والبن ماجه عن معاذ بن جبل، ؤايب عبيدة، وعبادة والبن ماجه عن معاذ بن جبل، ؤايب عبيدة، وعبادة . . . . بهبهبهبه

وحـىت تكفـل وحـىت تكفـل وحـىت تكفـل وحـىت تكفـل     حىت تضع ما يف بطهنـا، حىت تضع ما يف بطهنـا، حىت تضع ما يف بطهنـا، حىت تضع ما يف بطهنـا،             ٕاذا قتلٕاذا قتلٕاذا قتلٕاذا قتلتتتت املرٔاة معدًا مل تقتل املرٔاة معدًا مل تقتل املرٔاة معدًا مل تقتل املرٔاة معدًا مل تقتل««««: : : : ٔاوس مرفوعاً ٔاوس مرفوعاً ٔاوس مرفوعاً ٔاوس مرفوعاً 
        . . . .  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف))))»»»»و�هاو�هاو�هاو�ها    

))))     Oولقو Oولقو Oولقو Oحـًىت حـًىت حـًىت حـًىت             ارجعيارجعيارجعيارجعي    : : : : بطنك، مث قال لهابطنك، مث قال لهابطنك، مث قال لهابطنك، مث قال لها    ارجعي حىت تضعي ما يف ارجعي حىت تضعي ما يف ارجعي حىت تضعي ما يف ارجعي حىت تضعي ما يف     ««««: : : :  للغامدية للغامدية للغامدية للغامدية����ولقو
        .... هذا احلجة يف هذا أالمر هذا احلجة يف هذا أالمر هذا احلجة يف هذا أالمر هذا احلجة يف هذا أالمر))))احلديث رواه ٔامحد ومسمل ؤابو داوداحلديث رواه ٔامحد ومسمل ؤابو داوداحلديث رواه ٔامحد ومسمل ؤابو داوداحلديث رواه ٔامحد ومسمل ؤابو داود            »»»»ترضعيهترضعيهترضعيهترضعيه

        رضع ابن هذه الزانيةرضع ابن هذه الزانيةرضع ابن هذه الزانيةرضع ابن هذه الزانيةييييٕاذا وجد من ٕاذا وجد من ٕاذا وجد من ٕاذا وجد من         

فال عذر، وٕاال فال فال عذر، وٕاال فال فال عذر، وٕاال فال فال عذر، وٕاال فال             لقيامه مقاäا يف ٕارضاعه، وتربيتهلقيامه مقاäا يف ٕارضاعه، وتربيتهلقيامه مقاäا يف ٕارضاعه، وتربيتهلقيامه مقاäا يف ٕارضاعه، وتربيته            مث ٕان وجد من يرضعه قتلمث ٕان وجد من يرضعه قتلمث ٕان وجد من يرضعه قتلمث ٕان وجد من يرضعه قتلتتتت((((
ملا تقـدم، ؤالنـه ٕاذا وجـب حفظـه، وهـو محـل ملا تقـدم، ؤالنـه ٕاذا وجـب حفظـه، وهـو محـل ملا تقـدم، ؤالنـه ٕاذا وجـب حفظـه، وهـو محـل ملا تقـدم، ؤالنـه ٕاذا وجـب حفظـه، وهـو محـل حفحفحفحففظـه، وهـو فظـه، وهـو فظـه، وهـو فظـه، وهـو             حىت ترضعه حولنيحىت ترضعه حولنيحىت ترضعه حولنيحىت ترضعه حولني

            . . . . لاكيفلاكيفلاكيفلاكيف            قاO يفقاO يفقاO يفقاO يف. . . . ٔاوىلٔاوىلٔاوىلٔاوىل    مولود مولود مولود مولود     

            فصل  فصل  فصل  فصل      
        ....من O حق القصاصمن O حق القصاصمن O حق القصاصمن O حق القصاص

 ٔاي ال يـ ٔاي ال يـ ٔاي ال يـ ٔاي ال يـرتكرتكرتكرتك الٓحـاد النـاس،  الٓحـاد النـاس،  الٓحـاد النـاس،  الٓحـاد النـاس، ))))    قصاص بال حرضة سـلطان ٔاو nئبـهقصاص بال حرضة سـلطان ٔاو nئبـهقصاص بال حرضة سـلطان ٔاو nئبـهقصاص بال حرضة سـلطان ٔاو nئبـهوحيرم استيفاء الوحيرم استيفاء الوحيرم استيفاء الوحيرم استيفاء ال
        . . . . واÓي يقواÓي يقواÓي يقواÓي يقميميميميه هو احلامكه هو احلامكه هو احلامكه هو احلامك
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 بع بع بع بعضضضض الناس يغتـا الناس يغتـا الناس يغتـا الناس يغتـاظظظظ    ))))مع قصد التشفيمع قصد التشفيمع قصد التشفيمع قصد التشفي    احليف احليف احليف احليف     الفتقاره ٕاىل اجهتاده، وال يؤمن فيه الفتقاره ٕاىل اجهتاده، وال يؤمن فيه الفتقاره ٕاىل اجهتاده، وال يؤمن فيه الفتقاره ٕاىل اجهتاده، وال يؤمن فيه     ((((
فرييد ٔان يقتل هذا بقت¹ معينة، وهذا قت¹ معينة، هذا فيه تشفي، فهذا أالمر يرفع فرييد ٔان يقتل هذا بقت¹ معينة، وهذا قت¹ معينة، هذا فيه تشفي، فهذا أالمر يرفع فرييد ٔان يقتل هذا بقت¹ معينة، وهذا قت¹ معينة، هذا فيه تشفي، فهذا أالمر يرفع فرييد ٔان يقتل هذا بقت¹ معينة، وهذا قت¹ معينة، هذا فيه تشفي، فهذا أالمر يرفع 

            . . . . للقاللقاللقاللقايضيضيضيض

 لو ٔاحد أالفراد افتأت وقتل هذا الشخص  لو ٔاحد أالفراد افتأت وقتل هذا الشخص  لو ٔاحد أالفراد افتأت وقتل هذا الشخص  لو ٔاحد أالفراد افتأت وقتل هذا الشخص ))))الفتئاته بفعل ما منع منهالفتئاته بفعل ما منع منهالفتئاته بفعل ما منع منهالفتئاته بفعل ما منع منه            ويعذر خمالفويعذر خمالفويعذر خمالفويعذر خمالف((((
        . . . . اÓي يسـتحق القتل احلامك يعذره ٔالنه تعدى عىل احلامكاÓي يسـتحق القتل احلامك يعذره ٔالنه تعدى عىل احلامكاÓي يسـتحق القتل احلامك يعذره ٔالنه تعدى عىل احلامكاÓي يسـتحق القتل احلامك يعذره ٔالنه تعدى عىل احلامك

بغري بغري بغري بغري                 من اطلع يف بيمن اطلع يف بيمن اطلع يف بيمن اطلع يف بيتتتت قوم قوم قوم قوم« « « « :  :  :  :  وعن ٔايب هريرة مرفوعاً وعن ٔايب هريرة مرفوعاً وعن ٔايب هريرة مرفوعاً وعن ٔايب هريرة مرفوعاً . . . . اسـتواسـتواسـتواسـتوىفىفىفىف حقه حقه حقه حقه            ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه            ويقع املوقعويقع املوقعويقع املوقعويقع املوقع((((
جـواز جـواز جـواز جـواز : : : : ترترترترمجمجمجمج عليه النسا عليه النسا عليه النسا عليه النسايئيئيئيئرواه ٔامحد ومسمل، و رواه ٔامحد ومسمل، و رواه ٔامحد ومسمل، و رواه ٔامحد ومسمل، و             »»»» عينه عينه عينه عينهيفقئوايفقئوايفقئوايفقئواحل هلم ٔان حل هلم ٔان حل هلم ٔان حل هلم ٔان     فقد فقد فقد فقد     ٕاذهنم ٕاذهنم ٕاذهنم ٕاذهنم 

        وعـنوعـنوعـنوعـن. . . . وعن عوعن عوعن عوعن عKKKKن حنـوهن حنـوهن حنـوهن حنـوه. . . . ويعضده حديث معر السابقويعضده حديث معر السابقويعضده حديث معر السابقويعضده حديث معر السابق. . . . احلامكاحلامكاحلامكاحلامك    بغري ٕاذن بغري ٕاذن بغري ٕاذن بغري ٕاذن     !!!!قتصاص قتصاص قتصاص قتصاص 
ضـعف الـشـيخ ضـعف الـشـيخ ضـعف الـشـيخ ضـعف الـشـيخ ) ) ) )     مفن دخل عـىل حرميـك فـاقت�مفن دخل عـىل حرميـك فـاقت�مفن دخل عـىل حرميـك فـاقت�مفن دخل عـىل حرميـك فـاقت�. . . . حرميهحرميهحرميهحرميه    ممممزنزنزنزنل الرجل ل الرجل ل الرجل ل الرجل     : : : : عبادة مرفوعاً عبادة مرفوعاً عبادة مرفوعاً عبادة مرفوعاً     

        . . . . أاللباين ولكن يكفي اÓي قب�أاللباين ولكن يكفي اÓي قب�أاللباين ولكن يكفي اÓي قب�أاللباين ولكن يكفي اÓي قب�

ÒٔمساÒٔمساÒٔمساÒٔقتل اجلاين بغري السـيفقتل اجلاين بغري السـيفقتل اجلاين بغري السـيفقتل اجلاين بغري السـيف: : : : مسا....        

يف يف يف يف             طرفــه بغــري الــسكني، لــئال حييــفطرفــه بغــري الــسكني، لــئال حييــفطرفــه بغــري الــسكني، لــئال حييــفطرفــه بغــري الــسكني، لــئال حييــف            سـيف، وقطــعسـيف، وقطــعسـيف، وقطــعسـيف، وقطــعوحيــرم قتــل اجلــاين بغــري الــ وحيــرم قتــل اجلــاين بغــري الــ وحيــرم قتــل اجلــاين بغــري الــ وحيــرم قتــل اجلــاين بغــري الــ ((((
 هذا احلـديث لـو  هذا احلـديث لـو  هذا احلـديث لـو  هذا احلـديث لـو حصحصحصحص لـاكن ٔاوىل، لكـن  لـاكن ٔاوىل، لكـن  لـاكن ٔاوىل، لكـن  لـاكن ٔاوىل، لكـن ))))ٕاال 4لسـيفٕاال 4لسـيفٕاال 4لسـيفٕاال 4لسـيف            ال قودال قودال قودال قود    ((((        حلديثحلديثحلديثحلديث    !!!!ستيفاء، ستيفاء، ستيفاء، ستيفاء، 

        . . . . هذا احلديث مل يصهذا احلديث مل يصهذا احلديث مل يصهذا احلديث مل يصحححح ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف

ى النيب ى النيب ى النيب ى النيب ((((     ))))»»»»    ٕاذا قتلـٕاذا قتلـٕاذا قتلـٕاذا قتلـمتمتمتمت فأحـسـنوا القـت¹ فأحـسـنوا القـت¹ فأحـسـنوا القـت¹ فأحـسـنوا القـت¹     « « « «    وحلـديثوحلـديثوحلـديثوحلـديث. . . . النـساالنـساالنـساالنـسايئيئيئيئ    رواه رواه رواه رواه             املث¹املث¹املث¹املث¹             عن عن عن عن����وهنوهنوهنوهنــــ
        ....رواه إالمام مسملرواه إالمام مسملرواه إالمام مسملرواه إالمام مسمل

        ....اين بغري السـيفاين بغري السـيفاين بغري السـيفاين بغري السـيفمساÒٔ قتل اجلمساÒٔ قتل اجلمساÒٔ قتل اجلمساÒٔ قتل اجل

        ....عىل خالف بني العلامءعىل خالف بني العلامءعىل خالف بني العلامءعىل خالف بني العلامء

        ....، لكن أالمر للحامك، لكن أالمر للحامك، لكن أالمر للحامك، لكن أالمر للحامك ٔاي القتل بغري السـيف ٔاي القتل بغري السـيف ٔاي القتل بغري السـيف ٔاي القتل بغري السـيف عىل ذ عىل ذ عىل ذ عىل ذ����::::جامهري ٔاهل العملجامهري ٔاهل العملجامهري ٔاهل العملجامهري ٔاهل العمل----١١١١    

، ٔالنـه ، ٔالنـه ، ٔالنـه ، ٔالنـه وهـذا الـصوابوهـذا الـصوابوهـذا الـصوابوهـذا الـصوابيفعل به كام فعـل، يفعل به كام فعـل، يفعل به كام فعـل، يفعل به كام فعـل، : : : : وفيه رواية ٔاخرى يف املذهب، قال عنهوفيه رواية ٔاخرى يف املذهب، قال عنهوفيه رواية ٔاخرى يف املذهب، قال عنهوفيه رواية ٔاخرى يف املذهب، قال عنه
يردع الناس ويدفعهم، ٔاما القاتل سـيقتل عىل نفس الصفة اÓي قتل يردع الناس ويدفعهم، ٔاما القاتل سـيقتل عىل نفس الصفة اÓي قتل يردع الناس ويدفعهم، ٔاما القاتل سـيقتل عىل نفس الصفة اÓي قتل يردع الناس ويدفعهم، ٔاما القاتل سـيقتل عىل نفس الصفة اÓي قتل هبهبهبهبا هذا يكون ا هذا يكون ا هذا يكون ا هذا يكون 

        . . . . ع O، الرواية لعلها ٔاوىل وٕان اكن امجلاهري عىل خالف ذع O، الرواية لعلها ٔاوىل وٕان اكن امجلاهري عىل خالف ذع O، الرواية لعلها ٔاوىل وٕان اكن امجلاهري عىل خالف ذع O، الرواية لعلها ٔاوىل وٕان اكن امجلاهري عىل خالف ذ����فيه ردفيه ردفيه ردفيه رد

 هذا اختيار شـيخ إالسالم ابن  هذا اختيار شـيخ إالسالم ابن  هذا اختيار شـيخ إالسالم ابن  هذا اختيار شـيخ إالسالم ابن ))))ا�ينا�ينا�ينا�ين    اختاره الشـيخ تقي اختاره الشـيخ تقي اختاره الشـيخ تقي اختاره الشـيخ تقي . . . . يفعل به كام فعليفعل به كام فعليفعل به كام فعليفعل به كام فعل: : : : وعنهوعنهوعنهوعنه    ((((
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ْ فََعاِقُبوا ﴿﴿﴿﴿: : : : لقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىللقوO تعاىل. . . . والسـنة والعدلوالسـنة والعدلوالسـنة والعدلوالسـنة والعدل            4لكتاب4لكتاب4لكتاب4لكتاب    هذا ٔاشـبه هذا ٔاشـبه هذا ٔاشـبه هذا ٔاشـبه : : : : قالقالقالقال((((. . . . تتتتميميميمييةيةيةية ْ فََعاِقُبوا ُ ْ فََعاِقُبوا ُ متمتمتُمتْ فََعاِقُبوا ُ ْن عَاقَْب
Ã
ْن عَاقَْب َوا
Ã
ْن عَاقَْب َوا
Ã
ْن عَاقَْب َوا
Ã
 َوا

اÓي اÓي اÓي اÓي     ٔامـر 4ٔامـر 4ٔامـر 4ٔامـر 4للللهيـودي هيـودي هيـودي هيـودي ««««: : : : ����ووووحصحصحصحص ٔان النـيب  ٔان النـيب  ٔان النـيب  ٔان النـيب     ، ، ، ، ]]]]١٢١٢١٢١٢٦٦٦٦: : : : النحـلالنحـلالنحـلالنحـل[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾     ِبِمثِْل َما ُعوِقْبِبِمثِْل َما ُعوِقْبِبِمثِْل َما ُعوِقْبِبِمثِْل َما ُعوِقْبمتمتمتُمت بهِ ُ بهِ ُ بهِ ُ بهِ 
 الصورة الـيت ذكرnهـا قبـل  الصورة الـيت ذكرnهـا قبـل  الصورة الـيت ذكرnهـا قبـل  الصورة الـيت ذكرnهـا قبـل هذههذههذههذه) ) ) ) »»»»فرض رٔاسه فرض رٔاسه فرض رٔاسه فرض رٔاسه حبحبحبحبجرينجرينجرينجرين    رض رٔاس اجلارية رض رٔاس اجلارية رض رٔاس اجلارية رض رٔاس اجلارية حبحبحبحبجرين جرين جرين جرين 

            ....ذذذذ����

    ) ) ) ) » » » » من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناهمن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناهمن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناهمن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه     « « « «    ::::قالقالقالقال        ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----وروي ٔانه وروي ٔانه وروي ٔانه وروي ٔانه         ((((
        . . . . أاللباينأاللباينأاللباينأاللباينضعفه الشـيخ ضعفه الشـيخ ضعفه الشـيخ ضعفه الشـيخ 

        ....الاكيفالاكيفالاكيفالاكيف            قاO يفقاO يفقاO يفقاO يف. . . . مبقتضاهمبقتضاهمبقتضاهمبقتضاه    جب ٔان يعمل جب ٔان يعمل جب ٔان يعمل جب ٔان يعمل ؤالن القصاص مشعر 4ملامث¹ فيؤالن القصاص مشعر 4ملامث¹ فيؤالن القصاص مشعر 4ملامث¹ فيؤالن القصاص مشعر 4ملامث¹ في    ((((

        .... ومل مي ومل مي ومل مي ومل ميتتتت بط بط بط بطشششش ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت� ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت� ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت� ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت�لولولولو        

: : : : وٕان بطوٕان بطوٕان بطوٕان بطشششش ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت�، فمل يكـن، وداواه ٔاهـ� حـىت بـر ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت�، فمل يكـن، وداواه ٔاهـ� حـىت بـر ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت�، فمل يكـن، وداواه ٔاهـ� حـىت بـر ويل املقتول 4جلاين، فظن ٔانه قت�، فمل يكـن، وداواه ٔاهـ� حـىت بـرئئئئ
 ٕان بطـ ٕان بطـ ٕان بطـ ٕان بطـشششش ويل املقتـول  ويل املقتـول  ويل املقتـول  ويل املقتـول ::::الـصورةالـصورةالـصورةالـصورة    ))))    وقـت�، وٕاال تركـهوقـت�، وٕاال تركـهوقـت�، وٕاال تركـهوقـت�، وٕاال تركـه            دفع ديـة فعـ�دفع ديـة فعـ�دفع ديـة فعـ�دفع ديـة فعـ�    الويل الويل الويل الويل     فٕان شاء فٕان شاء فٕان شاء فٕان شاء 

    فأخذهفأخذهفأخذهفأخذهمل حيصل قتل مل حيصل قتل مل حيصل قتل مل حيصل قتل وووو قت�، ٔاي ٕانسان بط قت�، ٔاي ٕانسان بط قت�، ٔاي ٕانسان بط قت�، ٔاي ٕانسان بطشششش 4لقاتل فظن ٔانه قت�  4لقاتل فظن ٔانه قت�  4لقاتل فظن ٔانه قت�  4لقاتل فظن ٔانه قت� 4جلاين فظن ٔانه4جلاين فظن ٔانه4جلاين فظن ٔانه4جلاين فظن ٔانه
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